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Nr 10 (169)/2021 
 

 
 

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, październik 2021 
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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 

 Edukacja, szkolenia 
i kwalifikacje: 

o Strony od 3 do 4, 
o Strony od 6 do 8, 
o Strona 15, 
o Strony od 24 do 32, 
o Strony od 35 do 38, 
o Strony od 51 do 52, 
o Strony od 59 do 60, 
o Strony od 70 do 72. 

 Kultura i nauka: 
o Strony od 25 do 26, 
o Strony od 31 do 32, 
o Strony od 37 do 38, 
o Strony od 53 do 54, 
o Strony od 58 do 59, 
o Strona 75, 
o Strony od 81 do 82. 

 Sport i rekreacja: 
o Strony od 26 do 32, 
o Strony od 37 do 38, 
o Strony od 54 do 55. 

 Ekologia i środowisko: 
o Strony od 28 do 32, 

o Strony od 37 do 38, 
o Strony od 60 do 67. 

 Zdrowie, bezpieczeństwo i 
ratownictwo: 

o Strona 25, 
o Strony od 28 do 29, 
o Strony od 37 do 41, 
o Strony od 46 do 50, 
o Strony od 56 do 58, 
o Strona 73, 
o Strony od 75 do 77, 
o Strony od 82 do 83. 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 3 do 5, 
o Strony od 11 do 15, 
o Strona 20, 
o Strony od 25 do 29, 
o Strony od 31 do 33, 
o Strony od 39 do 41, 
o Strony od 70 do 72, 
o Strony od 76 do 77, 
o Strony od 79 do 81. 

 Aktywność obywatelska, 
sprawna administracja, 
demokracja: 

o Strona 8, 
o Strony od 16 do 19, 
o Strony od 21 do 23, 
o Strony od 30 do 34, 
o Strony od 37 do 42, 
o Strony od 44 do 46, 
o Strony od 67 do 69, 
o Strona 74. 

 Działalność 
międzynarodowa: 

o Strony od 16 do 19, 
o Strony od 35 do 37, 
o Strony od 42 do 44, 
o Strony od 78 do 79. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strony od 11 do 13, 
o Strona 24, 
o Strony od 38 do 39, 
o Strona 50. 

 Gospodarka i 
przedsiębiorczość: 

o Strony od 9 do 11. 

 Inne 
o Strony od 81 do 82. 
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Informacje o aktualnych konkursach 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań 

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

info@umww.pl 
www.umww.pl  

 
 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 6 Rynek pracy 
Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. 
Konkurs zamknięty nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/21 
 
Celem Konkursu jest udzielenie dotacji dla realizacji projektów przyczyniających się do wzrostu szans na rynku 
pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. 
W ramach konkursu można realizować wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, 
zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, w szczególności 
poprzez: 

 doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu 
pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia; 

 pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne; 

 szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe; 

 subsydiowane zatrudnienie; 

 dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia; 

 wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym 
wsparciem finansowym. 

 

mailto:info@umww.pl
http://www.umww.pl/
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Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub oświatowej. 
 
Wysokość dotacji: 

 ogółem 3 911 765,00 PLN, w tym  
o wsparcie finansowe EFS 3 500 000,00 PLN; 
o wsparcie finansowe z budżetu państwa: 411 765,00 PLN; 

 minimalna wartość projektu 50 000,00 zł; 

 wymagany wkład własny minimum 5 % wydatków kwalifikowalnych; 

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

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

 do dofinansowania dopuszczone zostaną wyłącznie projekty, których wartość dofinansowania nie przekracza 
równowartości w PLN 100 000 euro; aktualny miesięczny obrachunkowy kurs wymiany wynosi 4,5678 
PLN/EURO, w związku z powyższym wartość dofinansowania wyrażona w PLN nie może przekroczyć 456 
780,00 zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 18 października 2021 r. do 
31 października 2021 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od 
momentu ogłoszenia naboru. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez 
Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl. Wersję papierową wniosku z wymaganą 
dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w Punkcie 
Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od 
poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. 
Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/405 
 
 



 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne 
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii 
COVID-19 
Konkurs zamknięty nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne realizacji projektów przyczyniających się do wzrostu liczby osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych i zdrowotnych. 
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: 

 projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie 
potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z 
wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji; 

 projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu. 
Powyższe typy projektów muszą być realizowane łącznie i polegają na – tworzeniu Środowiskowych Centrów 
Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. 
 
Wnioski mogą składać: 

 podmioty ekonomii społecznej; 

 organizacje pozarządowe; 

 instytucje rynku pracy; 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/405
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 podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne; 

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

 państwowe jednostki budżetowe; 

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

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

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

 uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia. 
Partnerstwo 
Wybór partnerów w projekcie ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o 
dofinansowanie, określonych powyżej. Wyboru partnera należy dokonać przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu, potwierdzając powyższe złożonym oświadczeniem we wniosku o dofinansowanie. 
 
Wysokość dotacji: 

 ogółem (EFS+BP): 44 705 882,00 PLN, w tym  
o wsparcie finansowe EFS 40 000 000,00 PLN; 
o wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 705 882,00 PLN; 

 minimalna wartość projektu 50 000,00 zł; 

 wymagany wkład własny minimum 5 % wydatków kwalifikowalnych; 

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

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

 do dofinansowania dopuszczone zostaną wyłącznie projekty, których wartość dofinansowania nie przekracza 
równowartości w PLN 100 000 euro; aktualny miesięczny obrachunkowy kurs wymiany wynosi 4,5678 
PLN/EURO, w związku z powyższym wartość dofinansowania wyrażona w PLN nie może przekroczyć 456 
780,00 zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 18 października 2021 r. 
do 29 października 2021 r. do godziny 15.30. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie 
elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl. Przygotowanie wniosków 
w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą 
dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w Punkcie 
Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką 
kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/404 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://lsi.wielkopolskie.pl/
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/404
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 8 Edukacja  
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 
Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie 
epidemii COVID-19 
Konkurs zamknięty nr: RPWP.08.03.01.IZ.00-30-001/21 

 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne realizacji projektów przyczyniających się do poprawy zdolności do 
zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich 
kwalifikacji zawodowych. 
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: 

 Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:  
o staże uczniowskie realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których 

działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie; 

o realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;  
o inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów. 

 Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające 
realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego 
środowiska pracy zawodowej.  

 Podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia 
zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych 
sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych 
na rynku pracy.  

 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy.  

 Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i 
Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie 
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1, 2, 3 lub 6).  

 Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów 
Kształcenia Zawodowego, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów 
realizujących zadania CKZ lub CKZiU poprzez:  
o wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z 

określonej branży/zawodzie;  
o rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;  
o doskonalenia umiejętności, podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach 
 
Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub oświatowej. 
 
Wysokość dotacji: 

 ogółem (EFS+BP): 4 552 941,00 PLN, w tym  
o wsparcie finansowe EFS: 4 300 000,00 PLN;  
o wsparcie finansowe z budżetu państwa: 252 941,00 PLN; 

 wymagany wkład własny minimum 10 % wydatków kwalifikowalnych; 

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

 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90 
%; 

 do dofinansowania dopuszczone zostaną wyłącznie projekty, których wartość dofinansowania nie przekracza 
równowartości w PLN 100 000 euro; aktualny miesięczny obrachunkowy kurs wymiany wynosi 4,5678 
PLN/EURO, w związku z powyższym wartość dofinansowania wyrażona w PLN nie może przekroczyć 456 
780,00 zł. 
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 26 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. 
do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny 
do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie 
internetowej lsi.wielkopolskie.pl. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie 
do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 
do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji 
do Urzędu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/408 
 
 



 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 8 Edukacja  
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 
Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ I Wsparcie 
uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu 
ścieżek edukacyjnych i zawodowych 
Konkurs zamknięty nr: RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/21 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne realizacji projektów przyczyniających się do poprawy zdolności do 
zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich 
kwalifikacji zawodowych. 
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: Wsparcie uczniów/wychowanków szkół 
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i 
zawodowych: 

 Podnoszenie kompetencji, kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże 
uczniowskie oraz inne formy kształcenia. 

 Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt 
i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego powyżej). 

 Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki 
zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w obu powyższych punktach). 

 Doradztwo zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji 
osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie. 

 
Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub oświatowej. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja 1 702 051,41 PLN, w tym 
o wsparcie finansowe EFS: 1 607 493,00 PLN: 
o krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 94 558,41 PLN; 

 poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu 
wynosi 85% kosztów kwalifikowanych; 

 maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu wynosi 90%; 

 minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych - 10%. 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/408
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. 
do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia 
naboru tj. od 28 września 2021 r. 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie 
Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(https://lsi.wielkopolskie.pl). Ponadto Wnioskodawca składa jeden egzemplarz wniosku o dofinansowanie projektu 
do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań w tożsamej wersji papierowej (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy) w 
terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, nadsyłać 
pocztą lub przesyłką kurierską. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w Biurze Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań: ul. Kościelna 37, 60-537 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45 (w przypadku wniosków 
nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku 
o dofinansowanie projektu do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/409 
 
 

 
 
 

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  
 
 



 
 

https://lsi.wielkopolskie.pl/
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/409
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: 

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

mailto:bgk@bgk.com.pl
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o koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania 
przyłączy technicznych*, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, 
ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg wewnętrznych) wraz z 
niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z 
odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym 
inwestora, 

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

rozliczania robót budowlanych,   
o koszty przygotowania terenu,  

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

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

Wnioski mogą składać: 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

ul. Spokojna 13A 
01-044 Warszawa 

Tel. +48 223152340 
cppc@cppc.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/cppc/ 
 
 
 
 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  
Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty 
PPGR” 
 
Celem Konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego 
oraz dostępu do Internetu. 
Dofinansowanie będzie można otrzymać na: 

 sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, 
umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z 
niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł 
niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu); 

 ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; 

 usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w 
przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do 
Internetu. 

 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (gminy „popegeerowskie”) wymienione w zał. 2 
Konkursu (dostępny na stronie ogłoszenia o Konkursie). 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja na Granty wynosi 80 000 000 zł; 

 dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych; 

 dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z 
rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj. 3 
500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 4 października 2021 roku do 
5 listopada 2021 roku do godz. 16:00. Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora 
Wniosków Grantowych, zamieszczonego na stronie internetowej https://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 
 
 

 
 

mailto:cppc@cppc.gov.pl
https://www.gov.pl/web/cppc/
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  
Konkurs Grantowy 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów 
POPC oraz celów działania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności wsparcie JST w zakresie 
realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych 
oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.  
Dofinansowanie może być przeznaczone na zadania w ramach obszarów: 

 Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony 
zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy 
o podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej; 
o zakup usług chmurowych. zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację 

zadań opisanych w rozdziale „Ustawowe zadania gmin”; 
o tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: 

Disaster Recovery, backup). 

 Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych 
o Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory. 

 Edukacja cyfrowa dla JST 
o Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, 

usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty). 

 Cyberbezpieczeństwo 
o W ramach kategorii obowiązkowe będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST 

zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Ponadto 
dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych, 
szkolenia dla urzędników. 

Okres realizacji projektu grantowego wynosi maksymalnie 18 miesięcy, jednak nie później niż do 30.09.2023 r. 
Dopuszcza się kwalifikowalność wydatków, poniesionych w okresie od 01.02.2020 r. do daty zakończenia realizacji 
projektu grantowego określonego w Umowie o powierzenie grantu. 
Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się:  

 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych 
o środki trwałe oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych 

 sprzęt informatyczny (pod pojęciem sprzęt informatyczny należy rozumieć również sprzęt z zakresu 
teleinformatyki) niezbędny do cyfryzacji JST oraz jednostek podległych i nadzorowanych (np. szkół, 
z wyłączeniem POZ), w tym realizacji e-usług, pracy i edukacji zdanej, zdalnej obsługi mieszkańców: 

 zakup i dostawa sprzętu informatycznego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami np. stacje 
robocze, skanery, signature pady, czytniki e-dowodu, słuchawki z mikrofonem. 

o wartości niematerialne i prawne 
 oprogramowanie biurowe:  
 oprogramowanie ułatwiające/umożliwiające pracę, naukę zdalną (np. współdzielenie dokumentów, 

budowanie i przydzielanie list zadań, komunikatory); 
 oprogramowanie/systemy związane z komunikacją on – line: video-spotkania, wymiana plików i 

wiadomości, prowadzenie telekonferencji, transmisji, w tym systemy do zdalnej obsługi 
mieszkańców; 

 licencje, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z podpisów elektronicznych; 
 oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo w JST.  

 Kwalifikowany jest zakup, dostawa oraz ubezpieczenie środków trwałych, rzeczowych aktywów 
niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

 Usługi zewnętrzne 
o usługi dotyczące analiz, ekspertyz: 

 diagnoza cyberbezpieczeństwa JST; 
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 usługi doradcze – np. wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny 
zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu – na ten wydatek możliwe jest 
przeznaczenie do 5 % wartości przyznanego grantu; 

 Pozostałe usługi: 
o inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa; 
o usługi szkoleniowe; 
o usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz 

oprogramowania; 
o usługi dostępu do chmury obliczeniowej; 
o usługi migracji danych do chmury obliczeniowej. 

 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, będące na liście uprawnionych, stanowiącej załącznik 
do ogłoszenia o Konkursie. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja na Granty wynosi 708 133 729 zł; 

 maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych; 

 minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosi 100 000 zł, natomiast maksymalna wysokość grantu 
wynosi 2 000 000 zł; 

 Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych Jednostek Samorządu Terytorialnego zostanie 
określone zgodnie z metodologią opartą o wskaźnik G „wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 
mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w 2021 r., publikowany przez Ministerstwo 
Finansów”, a także liczby mieszkańców w danej jednostce. Wartość wskaźnika dla kraju w 2021 r. wynosi 
2 098,22 zł Kwota dofinansowania dla gminy uzależniona jest od stosunku wskaźnika danej gminy do 
wskaźnika oszacowanego dla kraju. i wyrażona jest wzorem zamieszczonym w Regulaminie Konkursu. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 18 października 2021 roku do 
16 listopada 2021 roku. Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków 
Grantowych, zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://gov.pl/cppc/cyfrowa-gmina. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina 
 
 

















 
 
 

https://gov.pl/cppc/cyfrowa-gmina
https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina
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DGA S.A. 

ul. Towarowa 37 (piętro 3) 
61-896 Poznań 

Tel. 505 820 079 / 61 859 59 00 
biuro@inkubatorwielkichjutra.pl 

http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/ 
 
 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
Działanie 4.1. Innowacje społeczne 
„Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra -DOSTĘPNOŚĆ +" 
III. nabór 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie dotyczące 
rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Szczególnie istotne będą 
rozwiązania odpowiadające na wyzwania w zakresie rozwiązywania problemów związanych z brakiem 
wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o 
ograniczonej mobilności lub percepcji: 

 dostępność produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej 
mobilności lub percepcji; 

 szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z 
brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób 
starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji; 

 jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji w 
jak największym stopniu mogły samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (np. robić zakupy) i nie były 
wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (np. dostęp 
do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia). 

 
Wnioski mogą składać zarówno osoby indywidualne, jak i podmioty mające pomysł na innowację społeczną 
dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. W przypadku osób 
indywidualnych o wsparcie mogą ubiegać się tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, które nie posiadają zaległości w zapłacie podatków i/lub składek na ubezpieczenie społeczne 
i/lub zdrowotne oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne 
dotyczące niespłaconych zobowiązań. Warunek braku zaległości w zapłacie podatków i/lub składek na 
ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub 
rolniczą. 
Jedna osoba indywidualna, jak i jeden podmiot, może aplikować o wsparcie więcej niż jednego pomysłu, z 
zastrzeżeniem, iż pomysły te nie są tożsame (tj. identyczne lub bardzo podobne). 
 
Wysokość dotacji:  

 wsparcie finansowe w wysokości do 50 000,00 zł, jak również wsparcie merytoryczne i organizacyjne. 
Wsparcie takie otrzyma 50 najlepszych pomysłów w ramach trzech naborów (z podziałem: I nabór 17 
pomysłów, II nabór- 17, II nabór – 16); spośród których 10 przygotowanych zostanie do wdrożenia na szeroką 
skalę, tj. upowszechnienia w celu włączenia do praktyki i polityki; 

 budżet na III nabór wynosi 800 000 zł; 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 1 września 2021 r. do 12 października 2021r. 
Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest wypełnienie elektronicznego formularza 

mailto:biuro@inkubatorwielkichjutra.pl
http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/
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zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.inkubatorwielkichjutra.pl (zakładka „Aplikuj” – Zgłoś swój pomysł) oraz 
przesłanie uzupełnionego zgłoszenia do Biura Projektu w danym terminie naboru (poprzez użycie przycisku 
„Wyślij”). Formularz papierowy zgłoszenia nie jest wymagany.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/nabor/ 
 
 

 
 

 

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.inkubatorwielkichjutra.pl/nabor/
http://www.auchan.pl/
https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan
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Fundacja Charlesa Stewarta Motta 

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

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

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

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

 społeczeństwem obywatelskim; 

 edukacją; 

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

 minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów; 

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

 
 


 
 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 

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

 
 
 
 

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

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


  

 

- 17 - 
 

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/ 
 
 

 
 
 
RITA 2 - Partnerstwo do potęgi 
 
Celem Konkursu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, 
Południowego Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział 
w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Celem konkursu w ramach Programu Rita jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych 
wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny 
przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się 
polskim doświadczeniem transformacji. Wnioskowany projekt musi być merytoryczną kontynuacją 
wcześniejszego/ych projektu/ów zrealizowanego/ych w ramach programu RITA w danym kraju/krajach i polegać na 
zwiększeniu oddziaływania oraz trwałości rezultatów lub ich implementacji w danym lub innym kraju/krajach 
regionu.  
Kraje objęte programem to:  

 Armenia; 

https://programrita.org/wklady-wlasne/
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 Azerbejdżan; 

 Białoruś; 

 Gruzja; 

 Kazachstan; 

 Kirgistan; 

 Mołdawia; 

 Rosja; 

 Ukraina; 

 Uzbekistan; 

 Tadżykistan.  
Dofinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z ww. 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.  
Projekty dotyczyć mogą następujących obszarów tematycznych:  

 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; 

 rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu.  
Projekty mogą mieć charakter zarówno lokalny jak i/lub systemowy (tj. w makroskali).  
Przykładowymi działaniami bazującymi na dotychczasowych rezultatach mogą być (lista otwarta):  

 upowszechnienie rezultatów wypracowanych w poprzednich projektach;  

 implementacja rozwiązań wypracowanych w ramach poprzednich etapów działania w innym kraju/krajach 
objętych programem RITA;  

 poszerzenie kręgu odbiorców dobrych praktyk, wypracowanych i sprawdzonych we wcześniejszych projektach;  

 sieciowanie instytucji – wsparcie nawiązania kontaktów i współpracy między krajami z jednego regionu, lub na 
poziomie lokalnym w danym kraju;  

 rozszerzenie wsparcia merytorycznego dla grup odbiorców, na rzecz której Wnioskodawca współpracuje z 
partnerem;  

 zinstytucjonalizowanie sprawdzonych rozwiązań wdrażanych na wcześniejszych etapach działań na szczeblu 
lokalnym i zamocowanie ich w ustawodawstwie, zbiorach dobrych praktyk czy wytycznych instytucjonalnych na 
poziomie ponadlokalnym lub krajowym.  

Partnerstwo 
W projekcie obowiązkowy jest udział co najmniej jednego partnera z krajów objętych programem. Jeśli 
wnioskowany projekt ma być realizowany w tym samym kraju co wykazane zrealizowane projekty, projekt powinien 
zakładać kontynuację współpracy z partnerem realizującym wcześniejszy projekt/ projekty. W innym przypadku 
konieczne jest uzasadnienie podjęcia współpracy z innymi partnerami niż ci wskazani w zrealizowanym projekc ie/ 
projektach.  
Partnerami mogą być organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, uczelnie i wszelkie inne podmioty 
posiadające osobowość prawną. W wyjątkowych przypadkach (w szczególności dotyczy to państw 
nierespektujących wolności stowarzyszeń) partnerem może być grupa nieformalna.  
Współpraca z partnerem powinna obejmować podsumowanie wyników poprzednich wspólnie zrealizowanych 
projektów, planowanie, administrowanie projektem, ewaluację oraz aktywne współdziałanie w realizacji projektu.  
 
Wnioski mogą składać 

 zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:  

 stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;  

 fundacje, działające na podstawie Ustawy o fundacjach;  

 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 
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oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego.  

Do konkursu grantowego mogą przystąpić organizacje, które spełniają następujące warunki: 

 w ostatnich 5 latach zrealizowały nie mniej niż 3 projekty współfinansowane ze środków programu RITA w 
ramach dwóch ścieżek grantowych – otwartych konkursów grantowych (licząc od edycji wiosna 2015) lub/i 
współfinansowania większych przedsięwzięć (licząc od daty rozpoczęcia projektu od 1 stycznia 2015). 
Wykazane projekty muszą być zakończone i mieć zaakceptowane sprawozdanie z wykonania projektu;  

 w złożonym wniosku projektowym wykażą i uzasadnią spójność merytoryczną oraz tematyczną z minimum 
jednym zrealizowanym projektem; 

 organizacja składa wniosek/ wnioski wyłącznie w jednym z trwających konkursów programu RITA: albo do 
ścieżki Partnerstwo do potęgi, albo do ścieżki Projekty partnerskie. W przypadku złożenia wniosków do obu 
ścieżek, Wnioskodawca zostanie wezwany do wyboru tej, w której chce ubiegać się o dofinansowanie.  

 organizacja nie może jednocześnie realizować projektów w tym samym obszarze tematycznym w ramach 
dwóch ścieżek konkursowych: Projektów partnerskich i Partnerstwo do potęgi. 

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 1 wniosek w jednej edycji konkursu.  
 
Wysokość dotacji: 

 łączna pula środków to ok. 800 000 zł; 

 minimalna kwota wnioskowanej dotacji to 80 000 PLN, a maksymalna kwota wynosi 100 000 PLN; 

 Wymagany wkład własny stanowiący minimum 5% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, 
rzeczowego lub osobowego). Wkład własny może być wniesiony przez Wnioskodawcę lub partnerów. 
Preferowane jest, by wkład własny był solidarnie wnoszony przez Wnioskodawcę i partnera/ partnerów. 
Wkładem własnym finansowym może być też wartość zapłaconego w Polsce podatku VAT, jeśli w konkretnym 
projekcie podatek VAT należy do kosztów niekwalifikowanych ze środków programu RITA.  

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 października 2021 r., do godz. 12.00. 
Formularz wniosku należy wypełnić online w języku polskim w internetowym generatorze wniosków Fundacji 
Edukacja dla Demokracji dostępnym na stronie: https://witkac.pl/#/urzad/index/173 i zarejestrować wniosek przed 
upływem terminu składania wniosków. Wzór formularza zostanie udostępniony (plik w wersji edytowalnej) wraz z 
Regulaminem konkursu na stronie programu RITA. O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data końcowej 
rejestracji wniosku w generatorze.  
We wniosku należy podać link do statutu (lub aktu równorzędnego) oraz do ostatniego rocznego sprawozdania 
finansowego i ostatniego rocznego sprawozdania merytorycznego.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=18026 
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Fundacja Grupy PKP 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


 
 

 
Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2021 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających 
się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku. 
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu). 
Każdy obóz powinien:  

 mieć sportowy charakter; 

 trwać co najmniej 7 dni; 

 realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych; 

 mieć charakter wyjazdowy bądź dochodzeniowy; 

 odbywać się wyłącznie na terenie Polski; 

 być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną; 

 być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
Kadra prowadząca zajęcia sportowe powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub 
instruktora sportu. 
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:  

mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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 transport; 

 wyżywienie; 

 zakwaterowanie (tylko przy obozach wyjazdowych); 

 ubezpieczenie na czas obozu; 

 wynagrodzenie prowadzących zajęcia; 

 wynajem obiektów sportowych; 

 działania kulturalne. 
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej 
działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w 
szczególności: 

 związki stowarzyszeń; 

 stowarzyszenia; 

 fundacje. 
 
Wysokość dotacji: 

 dofinansowanie dla maksymalnie 50 uczestników w kwocie nie większej niż 100 zł na dzień w przypadku obozu 
wyjazdowego oraz 50 złotych na dzień w przypadku obozu dochodzeniowego; 

 minimalny wkład własny 5% kosztów obozu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 października 2021 r. lub do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na realizację Konkursu. Wniosek należy złożyć poprzez system 
informatyczny, do którego odnośnik znajduje się na stronie https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-
wakacje/?fbclid=IwAR37WezFWP2YI29Rc75iifYoa74T8xPYgb4LhkZdN-Dk_JygEQkQYJMwSmU 
 
 

 
 
 

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); 

https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/?fbclid=IwAR37WezFWP2YI29Rc75iifYoa74T8xPYgb4LhkZdN-Dk_JygEQkQYJMwSmU
https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/?fbclid=IwAR37WezFWP2YI29Rc75iifYoa74T8xPYgb4LhkZdN-Dk_JygEQkQYJMwSmU
mailto:fundacja@mbank.pl
http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja
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 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/ 

 
 

 
 
 

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. 

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
mailto:fundacja.PGE@gkpge.pl
https://www.gkpge.pl/fundacja
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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 

 
 


 
 

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; 

https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia
mailto:fundacja@pgnig.pl
https://fundacja.pgnig.pl/
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 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/ 
 
 

 
 
 

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. 
 

https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/
mailto:fundacja@pzu.pl
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu
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Termin składania wniosków trwa przez cały rok. Podstawą ubiegania się o dotację (zarówno w ramach konkursu 
jak i w trybie pozakonkursowym) jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku dotacyjnego, 
przesłanego pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami – 
aktualnym odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią statutu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 
 

 




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

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

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

obywatelskiej i kulturowej,  
 ochrony i promocji zdrowia,  
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  
 działań na rzecz mniejszości narodowych,  
 nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  
 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  
 upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  
 porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji 

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

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

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

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
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; 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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 terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich, pod warunkiem umocowania do występowania o Dotację w 
imieniu danej organizacji (posiadania odpowiednich pełnomocnictw lub upoważnień) oraz posiadania własnego 
rachunku bankowego. 

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

 
 





 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

pl. Nowy Świat 49 lok. 201 
00-042 Warszawa 

Tel. +48 570 232 802 
fise@fise.org.pl 

https://fise.org.pl/ 
 
 

 
 
Inkubator TransferHub 
III. nabór 
 
Celem Konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. 
Pomysły powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów tematycznych: pozycji i możliwości zawodowych kobiet, 
starzejącego się społeczeństwa, automatyzacji i robotyzacji.  
Inkubator inicjatyw społecznych TransferHub stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania, jakie stoją obecnie przed 
zatrudnionymi za sprawą m.in. postępującej cyfryzacji. Rosnące wykorzystanie nowych technologii, pomimo wielu 
pozytywów, związane jest ze zmniejszeniem liczby stanowisk w organizacjach i utworzeniem nowych etatów, na 
które wielu z długoletnich pracowników nie posiada jednak wymaganych kompetencji. Grupą szczególnie narażoną 
na utratę miejsc pracy bądź konieczne przekwalifikowanie są osoby po 50. roku życia. Pomimo gotowości i 
zaangażowania w zdobywaniu kolejnych doświadczeń i uprawnień, nierzadko nie otrzymują szansy na wykazanie 
się w nowej roli. 
Inkubator TransferHub powstał w celu wypracowania innowacyjnych i możliwych do wdrożenia na szerszą skalę 
rozwiązań w obszarach pilnie wymagających działania. Mowa tu nie tylko o automatyzacji i robotyzacji, oraz 
starzejącym się społeczeństwie, ale również sytuacji kobiet na rynku pracy, równego traktowania w zakresie 
dostępu nie tylko do edukacji, ale i rozwoju zawodowego, awansów i warunków pracy. Do udziału w projekcie 
TransferHub Organizator zachęca wszystkie osoby, które pragną mieć wpływ. Każdy z nas ma potencjał 
innowatora, korzystając z indywidualnych doświadczeń, może przedstawić swój własny pomysł na zmianę – 
mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Każdy nabór do TransferHub podzielony jest na etapy: 

 Etap 1. Spotkania „Witaj w świecie innowacji!”; 

mailto:fise@fise.org.pl
https://fise.org.pl/
https://transferhub.pl/o-transferhub/harmonogram/#1
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 Etap 2. Kurs dla innowatorów; 

 Etap 3. Testowanie innowacji; 

 Etap 4. Skalowanie i upowszechnianie innowacji. 
„Z innowatorkami i innowatorami społecznymi fundacje realizujące konkurs pracują od 2016 roku. Wsparto procesy 
wypracowania i przetestowania już blisko 50 pomysłów innowacyjnych. Obecnie jaskrawiej niż dotychczas widać 
potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań, nawet w mikro skali. Trwająca już półtora roku pandemia 
przyspieszyła procesy cyfryzacji pracy. W trakcie lockdownu wyraźnie uwidocznił się także problem nierówności 
kobiet i mężczyzn w wielu wymiarach rynku pracy. Potrzebujemy mikroinnowacji, które nawet w małym wymiarze 
będą wpływać na poprawę funkcjonowania polskiego rynku pracy. Czekamy na takie pomysły!”–zachęca Julia 
Koczanowicz-Chondzyńska, koordynatorka Inkubatora TransferHUB i Prezeska Zarządu FISE.  
3. edycja Inkubatora TransferHUB jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Wnioski mogą składać osoby prywatne, jak również organizacje i instytucje. 
 
Wysokość dotacji: granty w wysokości do 38 000. złotych na sprawdzenie wypracowanego pomysłu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 6 grudnia 2021 r. poprzez formularz dostępny na 
stronie transferhub.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://transferhub.pl/zglos-pomysl/ 
 
 

 
 
 

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 

https://transferhub.pl/o-transferhub/harmonogram/#2
https://transferhub.pl/o-transferhub/harmonogram/#3
https://transferhub.pl/o-transferhub/harmonogram/#4
https://transferhub.pl/zglos-pomysl/
http://www.frdl.org.pl/


 

 

- 34 - 
 

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 
 
 

 
 
 
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
Projekty interwencyjne 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów interwencyjnych rozumianych jako działania, które odpowiadają na 
zidentyfikowane przez wnioskodawców sytuacje kryzysowe (np. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się 
problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców). Zakładana interwencja powinna obejmować 
rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy. Projekty muszą się wpisywać w jeden z trzech 
tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu (i być realizowane poza m.st. Warszawą): 
 
Wnioski mogą składać organizacje społeczne, dla których różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog 
stanowią szczególną wartość. 
 
Wysokość dotacji: minimalna kwota grantu to 6 000 EURO, a maksymalna - 15 000 EURO. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 7 września 2021 r. do 30 grudnia 2021 r (nabór 
ciągły). W tym czasie będzie można złożyć wnioski w pięciu kolejnych terminach: 

 do 20.09. 2021; 

 do 20.10.2021; 

 do 20.11.2021; 

 do 20.12.2021; 

 do 30.12.2021. 
Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków, dedykowanego programowi. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zapraszamy-na-webinarium-
czym-sa-projekty-interwencyjne/ 

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
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zapraszamy-na-webinarium-czym-sa-projekty-interwencyjne/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zapraszamy-na-webinarium-czym-sa-projekty-interwencyjne/
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu 
Solidarności 

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

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

 
 
 
 
Erasmus+, Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji 
Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się na edukacji, szkoleniach i 
młodzieży 
 
Celem Konkursu jest pomoc organizacjom realizującym wspólnie projekty w zdobyciu doświadczenia we 
współpracy międzynarodowej oraz osiągnięciu innowacyjnych rezultatów. W zależności od celów danego projektu, 
zaangażowanych organizacji, oczekiwanego wpływu lub innych elementów partnerstwa mogą mieć różną skalę i 
zakres, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane. W ramach partnerstw dąży się do 
wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych 
inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. 
Cele Akcji 2 programu Erasmus+: 

 podniesienie jakości pracy, działań i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji; 

 budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych; 

 sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży; 

 umożliwienie transformacji i zmian. 
Działania w ramach partnerstw – można organizować działania w zakresie kształcenia, nauczania i uczenia się dla 
kadry, osób pracujących z młodzieżą, osób uczących się i młodzieży. Działania mogą przybrać dowolną formę 
odpowiednią dla projektu i mogą obejmować więcej niż jeden rodzaj uczestników. Format, cel oraz rodzaj i liczba 
uczestników działań muszą być opisane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Uczestnicy działań: 

 nauczyciele, profesorowie, osoby prowadzące szkolenia i inni pracownicy organizacji uczestniczących; 

 osoby pracujące z młodzieżą; 

 zaproszeni nauczyciele i eksperci z organizacji nieuczestniczących; 

 praktykanci; 

 osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, studenci uczelni wyższych, dorośli słuchacze 
oraz uczniowie z organizacji uczestniczących; 

 młodzież z krajów organizacji uczestniczących. 
Czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy. 
 
Wnioski może składać każda organizacja publiczna lub prywatna założona w kraju programu lub kraju 
partnerskim. Organizacje mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu albo jako organizacje partnerskie. 
Niezależnie od dziedziny partnerstwa są otwarte dla organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, 
młodzieży lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących działalność o 
charakterze przekrojowym w różnych dziedzinach (np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się 
uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje 
kulturalne i sportowe). 
Partnerstwa 
Liczba i profil organizacji w partnerstwie: co najmniej 3 organizacje z trzech krajów programu. W momencie 
składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące (max. 10 organizacji). 
Kraje uczestniczące w programie: 

 27 krajów członkowskich UE; 

mailto:bilateralne@frse.org.pl
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 Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej; 

 Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia; 

 Kraje partnerskie. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet od 100.000 EUR do 400.000 EUR; 

 Model finansowania składa się z zestawu pozycji kosztów, spośród których wnioskodawcy dokonują wyboru 
według odpowiadających im działań, jakie chcą podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć. Obowiązują 
stawki ryczałtowe na poszczególne kategorie budżetowe: 
o zarządzanie projektem i jego wdrażania (500 EUR/miesiąc - org. koordynująca, 250 EUR/miesiąc- org. 

uczestnicząca); 
o międzynarodowe spotkania projektowe (575 lub 760 EUR/uczestnik w zależności od odległości); 
o wsparcie procesu włączenia (100 EUR/uczestnik); 
o koszty podróży. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu 

(green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie; 
o koszty nadzwyczajne; 
o wydarzenia upowszechniające; 
o wsparcie językowe. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 1 września 2021 r. do 3 listopada 2021 r. do godz. 
12:00. Wnioski składa się do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca. Pierwszym 
krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi.  
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca 
systemu URF) https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home.  
Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje 
posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=1 
 
 

 
 
 
Erasmus+, Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji 
Partnerstwa na małą skalę w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej, Edukacji 
dorosłych i Młodzieży 
 
Celem Konkursu jest rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty, do których trudno jest dotrzeć pod 
względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego i młodzieży. Dzięki 
niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom 
administracyjnym akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych i mniej doświadczonych i nowych 
uczestników programu, zmniejszając przeszkody w uczestnictwie w programie dla organizacji o mniejszych 
zdolnościach organizacyjnych. 
Cele Akcji: 

 przyciąganie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji i podmiotów działających 
na niewielką skalę; 

 wspieranie procesu włączenia osób o mniejszych szansach; 

 wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny; 

 podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie na nowe podmioty; 

 budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych; 

 sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży; 

 umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym). 

https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=1
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Na etapie pisania wniosku w formularzu należy wskazać przynajmniej jeden priorytet horyzontalny oraz sektorowy, 
który będzie realizowany w ramach projektu. 
Wszystkie działania muszą odbywać się w krajach będących siedzibami organizacji uczestniczących w projekcie. 
W uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub realizacją projektu: 
działania mogą mieć miejsce w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma organizacji z 
kraju, w którym ma siedzibę dana instytucja UE. 
Kraje uczestniczące w programie: 

 27 krajów członkowskich UE; 

 Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej; 

 Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia; 

 Kraje partnerskie. 
 
Wniosek może składać każda organizacja ustanowiona w kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w 
imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację danego projektu. 
Niezależnie od dziedziny będącej przedmiotem projektu, partnerstwa są otwarte dla wszelkiego rodzaju organizacje 
działające w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych 
oraz dla organizacji prowadzących działalność o charakterze przekrojowym w różnych dziedzinach (np. organy 
lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, 
organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe).  
Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje pochodzące z dwóch krajów programu. Nie 
została wskazana maksymalna liczba organizacji uczestniczących w jednym partnerstwie. W momencie składania 
wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące. 
 
Wysokość dotacji: 

 kwoty ryczałtowe: 30.000 EUR lub 60.000 EUR. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie d 1 września 2021 r. do 3 listopada 2021 r. do godz. 
12:00. Wnioski składa się do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca. Pierwszym 
krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi.  
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca 
systemu URF) https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home.  
Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje 
posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=1 
 
 

 
 
 

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, 

https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=1
mailto:biuro@fundacjatauron.pl
http://www.fundacjatauron.pl/
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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  





 
 
 

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:  

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

 
 

 
 
 

Fundacja Wspólnota Pokoleń 

ul. Żegiestowska 13 e/1 
50-542 Wrocław 

Tel. +48 508 132 969 
info@wspolnotapokolen.pl 
https://wspolnotapokolen.pl 

 
 
 
 
Konkurs ,,Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla 
seniorów" 
 
Celem Konkursu są działania na rzecz seniorów, w szczególności mające na celu ich aktywizację do spędzania 
czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działania międzypokoleniowe na ich rzecz, działania zachęcające 
seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy, działania zachęcające seniorów do profilaktyki 
zdrowotnej. 
Tematyka projektów powinna realizować następujące cele, przy czym projekt realizować musi co najmniej jeden z 
poniższych celów:  

 Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych). 

 Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z kryzysami z tym związanymi). 

 Integracyjny. 

http://www.technologie.org.pl/oprogramie
mailto:info@wspolnotapokolen.pl
https://wspolnotapokolen.pl/
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 Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia). 

 Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie). 

 Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu funkcjonowaniu w szybko 
zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i 
AGD, szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię 
dedykowanych im zajęć). 

 Upamiętniający. 
 
Wnioski mogą składać: 

 młode organizacje pozarządowe; 

 grupy nieformalne; 

 grupy nieformalne z patronem; deklarujące działalność pożytku publicznego na terenie całej Polski, 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, składające się z seniorów lub działające na ich rzecz. W przypadku 
grupy seniorów, na rzecz których realizowane jest działanie, seniorzy muszą stanowić 100% grupy, natomiast 
wymogu tego nie ma w stosunku do podmiotu realizującego projekt (grupa, na rzecz której realizowane jest 
działanie musi się zawsze składać w 100% z seniorów, natomiast Wnioskodawca nie musi się składać z 
seniorów). 

Minimalna liczba członków grupy nieformalnej wynosi 3.  
Członkowie grup nieformalnych to osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
W ramach danej edycji naboru każdy Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek o udzielenie 
mikrograntów, niezależnie od wybranej kategorii. 
 
Wysokość dotacji: 

 Łączna wartość Mikrograntów (w sumie 68 edycji) wynosi 590.000 zł brutto z podziałem na: 
o Pula na projekty realizowane w 2021 roku (wsparte zostaną łącznie 22 inicjatywy lokalne) wynosi 194 000 

zł brutto, przy czym: 
 na mikrogranty kategorii I o jednostkowej wartości 4.000 zł brutto, przeznaczy się środki w wysokości 

44.000 zł brutto (11 mikrograntów); 
 na mikrogranty kategorii II o jednostkowej wysokości 10.000 zł brutto, przeznaczy się środki w 

wysokości 70.000 zł brutto (7 mikrograntów);  
 na mikrogranty kategorii III o jednostkowej wysokości 20.000 zł brutto, przeznaczy się 80.000 zł 

brutto (4 mikrogranty); 
o Pula na projekty realizowane w 2022 roku (wspartych zostanie 28 inicjatyw lokalnych) wynosi 240.000 zł 

brutto, przy czym:  
 na mikrogranty kategorii I o jednostkowej wartości 4.000 zł brutto, przeznaczy się środki w wysokości 

44.000 zł brutto (15 mikrograntów); 
 na mikrogranty kategorii II o jednostkowej wysokości 10.000 zł brutto, przeznaczy się środki w 

wysokości 70.000 zł brutto (8 mikrograntów); 
 na mikrogranty kategorii III o jednostkowej wysokości 20.000 zł brutto, przeznaczy się 80.000 zł 

brutto (5 mikrograntów); 
o Pula na projekty realizowane w 2023 roku (wspartych zostanie 18 inicjatyw lokalnych) wynosi 156.000 zł 

brutto, przy czym: 
 na mikrogranty kategorii I o jednostkowej wartości 4.000 zł brutto, przeznaczy się środki w wysokości 

36.000 zł brutto (9 mikrograntów); 
 na mikrogranty kategorii II o jednostkowej wysokości 10.000 zł brutto, przeznaczy się środki w 

wysokości 60.000 zł brutto (6 mikrograntów); 
 na mikrogranty kategorii III o jednostkowej wysokości 20.000 zł brutto, przeznaczy się 60.000 zł 

brutto (3 mikrogranty). 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się wg. następującego harmonogramu: 

 do 05 października 2021 r. godz. 12:00 (1. edycja); 

 do 15 grudnia 2021 r. godz. 12:00 (2. edycja); 

 do 15 kwietnia 2022 r. godz. 12:00 (3. edycja); 

 do 15 marca 2023 r. godz. 12:00 (4. edycja). 
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Wnioski należy składać przez generator, do którego link podany jest na stronie Organizatora 
(www.wspolnotapokolen.pl) pod adresem generator.wspolnotapokolen.pl. Organizator pomoże złożyć wniosek 
osobom, które nie potrafią lub nie mają możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej, za pośrednictwem 
konsultacji mailowych odbywających się w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-15:00. 
Wnioskodawca może wziąć udział w konsultacjach wysyłając wiadomość e-mail na adres 
granty@wspolnotapokolen.pl. 
We wniosku należy zawrzeć: 

 imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe – w przypadku składania 
wniosku przez członków grupy nieformalnej (swoje dane podaje wówczas tylko lider lub liderzy grupy 
nieformalnej) lub patrona grupy nieformalnej (oba uprawniona do reprezentacji patrona zgodnie z danymi z 
właściwego rejestru podaje wówczas swoje dane jako reprezentanta oraz dane patrona);  

 dane dotyczące organizacji pozarządowej wraz z danymi rejestrowymi – w przypadku składania wniosków 
przez młodą organizację pozarządową – w szczególności: siedzibę, numer KRS, NIP, REGON, dane osoby 
upoważnionej do reprezentacji organizacji pozarządowej;  

 nazwa banku oraz numer konta bankowego, na który mają zostać przekazane mikrogranty pieniężne;  

 szczegółowy opis projektu, zawierający w szczególności planowany budżet, zakładane cele i efekt projektu, 
sposób promocji projektu 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/# 
 
 

 
 
 

Fundacja Wspomagania Wsi 

ul. Bellottiego 1 
01-022 Warszawa 

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

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

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

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

https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/%23
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/
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 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); 

 webinaria, edukacja online; 

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

 opracowania, ekspertyzy; 

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

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

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

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







„RAZAM-RAZEM-ZUZAM“ 

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

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

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

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

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

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

 dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/6.700 Euro; 

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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 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 
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.  
 

https://fwpn.org.pl/aktualnosci/razam-razem-zuzam-M248xw
http://www.funduszobywatelski.pl/
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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); 
 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. 
 

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.google.pl/intl/pl/grants 
 





 
 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

Dereniowa 52/54 
02-776 Warszawa 

Tel. (+48) (22) 641 15 01 
kbpn@kbpn.gov.pl 
www.kbpn.gov.pl 

 
 
 
 
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu Przeciwdziałania narkomanii ze środków 
pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia 
 
Celem Konkursu jest realizacja następujących zadań z obszaru Narodowego Programu Zdrowia 2.1. 
Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom: 

 NPZ 2.1.1 Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana 
zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie 
przeciwdziałania uzależnieniom. 
o Zadanie Nr I Realizacja programów profilaktyki selektywnej; 
o Zadanie Nr II Aktualizacja treści w serwisach  www.dopalaczeinfo.pl  i www.bezchemiinadrodze.pl; 

 NPZ 2.1.3 Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki 
uzależnień 
o Zadanie nr III IX Ogólnopolska  konferencja „Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka”; 

 NPZ 2.5.2 Prowadzenie poradnictwa w ramach ogólnopolskiego telefonu zaufania oraz poradni internetowej 
o Administrowanie serwisem poradni internetowej www.narkomania.org.pl. 

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dn. 24 
kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną, w tym 
stowarzyszenia i fundacje, które nie są jednostkami finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 o finansach publicznych lub nie są przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i 
spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi; 

 wymienione w art. 3 ust. 3 punkt 1 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

 
Wysokość dotacji: 

 pula środków na realizację zadań w 2022 roku 3 100 000,00 zł z podziałem na: 

 NPZ 2.1.1, zad. I – 2 700 000 zł; 

 NPZ 2.1.1, zad. II – 30 000 zł; 

 NPZ 2.1.3, zad. III – 250 000 zł; 

 NPZ 2.5.2, zad. IV – 120 000 zł; 

 maksymalny poziom finansowania 100%; 

 wkład własny nie jest wymagany ale dopuszczalny. 

https://www.google.pl/intl/pl/grants/
mailto:kbpn@kbpn.gov.pl
http://www.kbpn.gov.pl/
http://www.dopalaczeinfo.pl/
http://www.bezchemiinadrodze.pl/
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 października 2021 r. Ofertę należy złożyć do 
siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za 
pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie oferty w ww. terminie w 
polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem oferty do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach 
pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od 
poniedziałku do piątku. Wzór oferty oraz wzory załączników do pobrania na stronie konkursu. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11939148 

 
 

 




Konkurs ofert: Realizacja zadań z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022 



Celem Konkursu jest realizacja następujących zadań z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym 
dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych: 

 Zadanie 2.1.1. NPZ: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) 
realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w 
dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom. (Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach 
hazardowych) 
o 2.1.1.1 Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania 

uzależnieniom od hazardu lub innym uzależnieniom behawioralnym. 
o 2.1.1.2 Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu 

problematyki uzależnień behawioralnych. 
o 2.1.1.3 Opracowanie programu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego kształtowania 

prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami elektronicznymi. 
o 2.1.1.4 Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy. 
o 2.1.1.5 Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do 

osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi. 
o 2.1.1.6 Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem 

lub innymi uzależnieniami behawioralnymi. 

 Zadanie 2.1.3. NPZ: Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki 
uzależnień. (Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych) 
o 2.1.3.7 Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod 

profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do terapeutów 
uzależnień, lekarzy. 

o 2.1.3.8 Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod 
profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów 
profilaktycznych. 

o 2.1.3.9 Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii w 
odniesieniu do uzależnień behawioralnych adresowanych do uczestników szkoleń certyfikowanych 
akredytowanych przez KBPN i PARPA. 

o 2.1.3.10 Zorganizowanie i przeprowadzenie webinariów adresowanych do realizatorów programów 
profilaktycznych i terapeutów uzależnień w zakresie ewaluacji projektów realizowanych we współpracy z 
KBPN 

o 2.1.3.11 Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych 
adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego. 

o 2.1.3.12 Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do operatorów gier losowych, 
ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie 
symptomów grania problemowego i patologicznego. 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11939148
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o 2.1.3.13 Opracowanie i wydanie materiałów zawierających podstawowe informacje na temat uzależnień 
behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających wnioski i rekomendacje 
wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH 

o 2.1.3.14 Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do 
realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy. 

o 2.1.3.15 Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z hazardem 
i innymi uzależnieniami behawioralnymi. 

 Zadanie 2.4.1. NPZ: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym 
wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni 
internetowej oraz telefonu zaufania. (Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach 
hazardowych) 
o 2.4.1.16 Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w 

tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki 
uzależnień behawioralnych. 

o 2.4.1.17 Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi 
uzależnieniami behawioralnymi. 

o 2.4.1.18 powszechnienie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nałogów behawioralnych – cykl 
artykułów w prasie o zasięgu ogólnopolskim 

o 2.4.1.19 Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej na temat zagrożeń 
związanych z e-uzależnieniami adresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. 

 Zadanie 2.4.2. NPZ: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w 
szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych 
hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich (Zadanie określone na podstawie 
art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych) 
o 2.4.2.20 Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami 

behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. 
o 2.4.2.21 Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób 

uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin. 

 Zadanie 2.4.3. NPZ: Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów wczesnej interwencji, skierowanych do 
jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka (Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o 
grach hazardowych) 
o 2.4.3.22 Opracowanie metody wczesnej interwencji ukierunkowanej na rozpoznanie skali problemu e-

uzależnień u nastolatków oraz przeprowadzenie procedury wczesnej interwencji ukierunkowanej na 
zmianę zachowania.  

 Zadanie 2.4.4. NPZ: Prowadzenie badań dotyczących uzależnień behawioralnych oraz monitorowanie i 
ewaluacja podejmowanych działań (Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach 
hazardowych) 
o 2.4.4.23 Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień 

behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego. 
o 2.4.4.24 Przegląd i analiza narzędzi badawczych służących do pomiaru stopnia zagrożenia uzależnieniem 

od czynności, powstałych w ramach projektów współfinansowanych ze środków FRPH oraz narzędzi, 
które zostały z tych środków adaptowane. 

o 2.4.4.25 Przegląd regulacji prawnych dotyczących uprawiania hazardu w wybranych krajach świata z 
uwzględnieniem narzędzi stosowanych do ograniczenia nielegalnego hazardu (w tym hazardu online) 
oraz działań podejmowanych przez poszczególne kraje w zakresie realizacji działań z zakresu 
odpowiedzialnej gry . 

 
Wnioski mogą składać podmioty określone w art.3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu 
publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z 
zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które 
spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach konkursowych.  
 
Wysokość dotacji: łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 
ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 



  

 

- 49 - 
 

 w 2022 roku – 7 635 900 zł z podziałem na: 
o 2.1.1.1 – 110 000 zł; 
o 2.1.1.2 – 700 000 zł; 
o 2.1.1.3 – 80 000 zł; 
o 2.1.1.4. – 50 000 zł; 
o 2.1.1.5 – 113 000 zł; 
o 2.1.1.6 – 200 000 zł; 
o 2.1.3.7 – 606 200 zł; 
o 2.1.3.8 – 300 000 zł; 
o 2.1.3.9 – 250 000 zł; 
o 2.1.3.10 – 100 000 zł; 
o 2.1.3.11 – 270 000 zł; 
o 2.1.3.12 – 150 000 zł; 
o 2.1.3.13 – 70 000 zł; 
o 2.1.3.14 – 300 000 zł; 
o 2.1.3.15 – 200 000 zł; 
o 2.4.1.16 – 301 000 zł; 
o 2.4.1.17 – 150 000 zł; 
o 2.4.1.18 – 150 000 zł; 
o 2.4.1.19 – 600 000 zł; 
o 2.4.2.20 – 1 500 000 zł; 
o 2.4.2.21 – 500 000 zł; 
o 2.4.3.22 – 100 000 zł; 
o 2.4.4.23 – 735 700 zł; 
o 2.4.4.24 – 50 000 zł; 
o 2.4.4.25 – 50 000 zł; 

 w 2023 roku – 2 790 000 zł z podziałem na: 
o 2.1.1.1 – 150 000 zł; 
o 2.1.1.2 – 0 zł;  
o 2.1.1.3 – 70 000 zł; 
o 2.1.1.4 – 0 zł; 
o 2.1.1.5 – 150 000 zł; 
o 2.1.1.6 – 0 zł; 
o 2.1.3.7 – 0 zł; 
o 2.1.3.8 – 0 zł; 
o 2.1.3.9 – 250 000 zł; 
o 2.1.3.10 – 0 zł; 
o 2.1.3.11 – 270 000 zł; 
o 2.1.3.12 – 0 zł; 
o 2.1.3.13 – 0 zł; 
o 2.1.3.14 – 300 000 zł; 
o 2.1.3.15 – 0 zł; 
o 2.4.1.16 – 0 zł; 
o 2.4.1.17 – 0 zł; 
o 2.4.1.18 – 0 zł; 
o 2.4.1.19 – 600 000 zł; 
o 2.4.2.20 – 0 zł; 
o 2.4.2.21 – 0 zł; 
o 2.4.3.22 – 100 000 zł; 
o 2.4.4.23 – 900 000 zł; 
o 2.4.4.24 – 0 zł; 
o 2.4.4.25 – 0 zł; 

 Wymagany wkład własny (finansowy, osobowy) minimum 5% kosztów całego projektu. 
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 20 października 2021 r. Wnioski należy składać 
do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za 
pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w 
polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach 
pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od 
poniedziałku do piątku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11953253 
 
 

 
 
 

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  



 




 
 
 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11953253
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
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Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
Tel. 222 500 115 

kancelaria@mein.gov.pl 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ 

 
 
 
 
Program „Poznaj Polskę” 
Edycja 2021 
 
Celem Konkursu jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w 
realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie 
im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej 
nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. 
Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki 
stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie 
wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w 
odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na 
swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół 
podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).  
Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów 
wycieczki, w tym: 

 koszty przejazdu; 

 bilety wstępu; 

 usługa przewodnicka; 

 zakwaterowanie; 

 wyżywienie; 

 ubezpieczenie uczestników wyjazdu. 
 
Wnioski mogą składać organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
(licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 
lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), szkoły artystyczne 
realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w 
zakresie liceum ogólnokształcącego, tj.: 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego; 

 osoby fizyczne. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja dla wznowionego naboru wynosi blisko 10 000 000 zł; 

 dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek; 

 wymagany wkład własny 20%, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez 
organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy. 

 Dofinansowaniu podlegają następujące kategorie wycieczek: 
o jednodniowe - do kwoty 5 000 zł; 
o dwudniowe - do kwoty 10 000 zł; 
o trzydniowe – do kwoty 15 000 zł. 
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Nabór wniosków o dofinansowanie (wznowienie) odbywa się w terminie od 27 września 2021 r., od godz. 00:01 
w trybie ciągłym, aż do wyczerpania dodatkowych środków finansowych. 
Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym,  przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników 
Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO). 
Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu (wzór wniosku 
dyrektora szkoły w załącznikach poniżej). 
Dopuszcza się dwa sposoby złożenia wniosku do MEiN (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego): 
W przypadku kiedy Wnioskodawcą jest organ będący jednostką samorządu terytorialnego (JST) w systemie składa 
on wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki  - w przypadku osoby upoważnionej przez 
organ (np. pracownik organu) należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej poz. 14). 
W przypadku Wnioskodawcy nie będącego JST (osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne) wypełniony formularz 
ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki składany jest przez dyrektora szkoły lub inną osobę upoważnioną 
przez organ prowadzący tą szkołę. Osoba ta składa w systemie teleinformatycznym oświadczenie, że została 
upoważniona przez organ prowadzący szkołę, której dotyczy wniosek o dofinansowanie wycieczki, do złożenia 
formularza ogólnego i wniosku oraz składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego szkołę. Do 
oświadczenia załącza stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej poz. 15). Wraz z formularzem ogólnym 
Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że: 

 przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.); 

 zadanie nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa; 

 informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; 

 wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 344); 

 wnioskodawca zapewni wkład własny o łącznej wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania; 

 nie zalega z wpłatami z tytułu należności podatkowych (nie dotyczy JST); 

 nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy JST). 
O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie 
wycieczki w systemie teleinformatycznym. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w 
przedsięwzięciu zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu 
przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske--nowe-
przedsiewziecie-ministra-edukacji-i-nauki 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wznowienie-naboru-wnioskow-do-programu-poznaj-polske-od-27-
wrzesnia 
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Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 

Tel. +48 22 42 10 100 
esp@kulturaisport.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport 
 
 
 
 
Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2022  
Ochrona zabytków 
 
Celem Konkursu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i 
rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Kluczowe dla 
realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, 
w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów 
zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach 
najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających 
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi 
na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, 
jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji. Określone regulaminem zasady dopuszczają 
możliwość całkowitego finansowania zadania, to jednakże wsparcie takie będzie można otrzymać tylko w 
szczególnych przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową, wymaga 
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub gdy stan zabytku wymaga niezwłocznej 
interwencji. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie organizatorów będzie podejmowanie przez nich w 
przeszłości działań zmierzających do zabezpieczenia obiektu, będące wyrazem troski i dbałości o dziedzictwo. 
Kluczowym efektem działań realizowanych w ramach programu winno być stworzenie trwałych podstaw dla 
harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych we współczesnym, podlegającym dynamicznym, nierzadko 
nieodwracalnym zmianom otoczeniu. Dzięki realizacji nakreślonych wyżej celów obiekty zabytkowe, zachowując 
status materialnych świadectw minionych wieków, pozostaną integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i 
przyszłych. W najbliższych latach wśród dofinansowanych projektów szczególne znaczenie będą odgrywały te, 
dotyczące obiektów pełniących obecnie lub w przyszłości funkcje kulturalne. Istotnym celem programu jest poprawa 
stanu instytucji kultury mieszczących się w zabytkowych siedzibach, których remonty ze względu na intensywność 
użytkowania są szczególnie potrzebne. Skromne środki jakimi dysponują jednostki samorządu terytorialnego a 
także samorządowe instytucje kultury często nie pozwalają na przeprowadzenie kompleksowych prac, co z kolei 
oznacza postępującą degradację zabytkowej substancji i wymaga większego niż dotychczas wsparcia ze strony 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 

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

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

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

 Zad. 4 – prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu 
wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) 
dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy 
wpisów indywidualnych oraz obszarowych). Wnioski mogą składać Osoby fizyczne, jednostki samorządu 
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terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do 
rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. 

 
Wnioski mogą składać podmioty posiadające osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, 
będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym 
zarządzie. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja 113 625 000 zł; 

 minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł; 

 dofinansowanie, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych; 

 w przypadkach określonych w art. 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, dofinansowanie może być udzielone w kwocie do 100% nakładów koniecznych. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w dwóch terminach: 

 do 31 października 2021 roku, dla zadań 1 - 2; 

 do 31 marca 2022 roku dla wszystkich rodzajów zadań. 
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. Szczegółowe wskazówki na temat założenia 
konta oraz zasad korzystania z systemu EBOI zawarte są w osobnej instrukcji opublikowanej na stronie 
internetowej ministerstwa, zwanej dalej instrukcją Krok po kroku. 
Uwaga: w edycji programu Ochrona zabytków 2022 dokumentem  wymaganym na etapie składania wniosku  
jest  skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-zabytkow4 
 
 

 
 
 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

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

 
 
 
 
Konkurs Ofert nr 03/2021"Strzelnica w powiecie 2022" 
 
Celem Konkursu jest: 

 rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej;  

 umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno 
– wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania 
wojskowego);  

 aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem;  

 umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza 
zasobami SZRP, poprzez wyłonienie i dofinansowanie najlepszych ofert jednostek samorządu terytorialnego na 
budowę strzelnic umożliwiających szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-zabytkow4
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pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP. 

Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie na budowę strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego 
szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji, proobronnych i żołnierzy Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił. 
Priorytetowo są traktowane zadania związane z:  

 budową strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym; 

 budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest 
strzelnic garnizonowych; 

 budową strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały/pododdziały wojsk Obrony Terytorialnej; 

 budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, w szczególności oddziały 
przygotowania wojskowego oraz uczestniczące w programie wspierania szkół prowadzących piony 
certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.  

Zakres zadań, które mogą być dofinansowane z dotacji obejmuje:  

 roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi; 

 pierwsze wyposażenie strzelnicy. 
 

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub 
wojewódzkiego. 
 
Wysokość dotacji: 

 dotacje 1 500 000 zł – 5 000 000 zł; w zależności od wyboru wariantu projektu strzelnicy: 
o wariant I wersja podstawowa: 1 500 000 zł; 
o wariant I wersja rozbudowana: 2 000 000 zł; 
o wariant II wersja podstawowa: 2 000 000 zł; 
o wariant II wersja rozbudowana: 2 500 000 zł; 
o wariant III wersja podstawowa: 2 500 000 zł; 
o wariant III wersja rozbudowana: 3 000 000 zł; 
o wariant IV budowa strzelnicy modułowej : 3 500 000 zł; 
o wariant V wersja rozbudowana strzelnicy – budowa dwuosiowej strzelnicy 200 m i 100 m : 5 000 000 zł. 

 wymagany wkład własny minimum 20%; 

 dopuszcza się finansowanie zadania już rozpoczętego. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 grudnia 2021 roku. Oferty należy składać w 
formie druku (wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszeni a o konkursie).  
Do oferty należy załączyć: 

 dokumentację koncepcyjną opracowaną wg wykazu (zał. 4 do ogłoszenia) wraz ze wstępną akceptacją 
inwestycji, wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej; 

 projekt regulaminu strzelnicy wraz z dodatkowymi informacjami zawartymi w zał. Nr 5 do ogłoszenia oraz 
wstępną akceptacją wydaną przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i 
końcowej. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-
powiecie-2022-nr-32021bdspzzr 
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

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

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” 
 
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 
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Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 

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

 
 
 
 
Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 w 2021 r. 
Cel operacyjny nr 5 pn. Wyzwania demograficzne 
Zadanie 8 
Konkurs ofert pn. „Edukacja nieformalnych opiekunów osób starszych na temat chorób związanych z 
wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami” 
 
Celem Konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nieformalnych opiekunów osób z 
zaburzeniami otępiennymi, w tym w szczególności z chorobą Alzheimera (członkowie rodziny osoby chorej oraz 
inne osoby zajmujące się osobami chorymi).  
Zakres zadania – w ramach realizacji zadania oczekuje się od Realizatora: 

 do końca 2021 r. - co najmniej przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych grupy nieformalnych opiekunów 
osób z zaburzeniami otępiennymi, opracowania programu szkolenia oraz podjęcia działań z zakresu rekrutacji, 
w tym rozpoczęcie rekrutacji uczestników szkolenia; 

 w latach 2022 – 2023 - organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla opiekunów osób z zaburzeniami 
otępiennymi na podstawie opracowanego programu oraz organizacji zajęć/opieki dla osób chorych w czasie 
szkolenia ich opiekunów.  

Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz obowiązującego 
stanu prawnego, jak również aktualnej wiedzy naukowej. 
 
Wnioski mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych 
zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 183, z 
póżn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 oraz 1243), deklarujące 

prowadzenie działań będących przedmiotem konkursu przez cały okres realizacji zadania. 
Podmioty muszą spełniać następujące wymogi: 

 Oferentem/Realizatorem zadania mogą być podmioty deklarujące realizację w ciągu ostatnich 5 lat minimum 
jednego projektu szkoleniowego o zasięgu ponad wojewódzkim o wartości minimum 500 000 zł brutto.  

 Oferentem/Realizatorem zadania mogą być podmioty deklarujące realizację zadania w co najmniej 2 
województwach.  

 
Wysokość dotacji: 

 pula środków na realizacje zadania 4 050 000 zł, z podziałem na lata: 
o 2021 – 50 000 zł; 
o 2022 – 2 000 000 zł; 
o 2023– 2 000 000 zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 8 października 2021 r. Ofertę należy złożyć 
wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu do składania wniosków Ministerstwa Zdrowia: 
https://konkursy.mz.gov.pl/login. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w systemie składania 
wniosków Ministerstwa Zdrowia. Ofertę należy opisać „KONKURS OFERT 2021, zadanie NPZ: Szkolenia 
CO5_Z8". Nazwa ta powinna zostać umieszczona w polu „Projekt” dotyczącym nazwy składanej oferty. Pliki będące 
częściami oferty powinny być zgodne nazwą z odpowiadającymi im załącznikami do ogłoszenia. 
Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku: 

mailto:kancelaria@mz.gov.pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie/
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 Formularz oferty (należy zachować format arkusza programu Excel) podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w formacie XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) przez osobę upoważnioną do 
złożenia oferty w imieniu Oferenta.  

 Statut lub inny dokument, który potwierdzi spełnienie warunku progowego wymienionego wyżej jako pierwszy), 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) 
przez osobę upoważnioną do złożenia oferty w imieniu Oferenta.  

 3. Aktualny odpis z KRS/CEIDG w formie dokumentu elektronicznego (nie musi być podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym).  

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

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/zdrowie/edukacja-nieformalnych-opiekunow-
osob-starszych-na-temat-chorob-zwiazanych-z-wiekiem-oraz-zasad-wlasciwej-opieki-nad-tymi-osobami 
 
 

 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

ul. Nowogrodzka 47a 
00-695 Warszawa 

tel. +48 22 39 07 401 
info@ncbr.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/ncbr 
 
 
 
 
Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w 
warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG 
VII. konkurs 
 
Celem Konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac 
rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych).  
Siódmy konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: 

 Zagadnienie badawcze nr 1: Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na 
potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej. 

 Zagadnienie badawcze nr 2: Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na 
potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu 
produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i 
łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki. 

Projekt może być realizowany przez maksymalnie 36 miesięcy. Całość praw majątkowych do wyników projektu 
przysługuje Uprawnionemu, który jest zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem 
realizacji projektu. Projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe. 
 
Wnioski mogą składać konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz 
stowarzyszeń – maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu 20 000 000 zł; 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/edukacja-nieformalnych-opiekunow-osob-starszych-na-temat-chorob-zwiazanych-z-wiekiem-oraz-zasad-wlasciwej-opieki-nad-tymi-osobami
https://www.gov.pl/web/zdrowie/edukacja-nieformalnych-opiekunow-osob-starszych-na-temat-chorob-zwiazanych-z-wiekiem-oraz-zasad-wlasciwej-opieki-nad-tymi-osobami
mailto:info@ncbr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr
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 minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla zad. 1 wynosi 10 000 000 zł; 

 minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla zad. 2 wynosi 10 000 000 zł; 

 poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Lider 
konsorcjum i konsorcjanci mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 27 października 2021 roku do godz. 
Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI 
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php. Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie ogłoszenia o konkursie (link 
poniżej).  
Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie przez pracowników NCBR w zakresie kryteriów 1-4 
oceny wstępnej na podstawie informacji podanych we wniosku o dofinansowanie. Kryterium nr 5 oceny wstępnej 
weryfikowane będzie przez Komitet Sterujący programu GOSPOSTRATEG. Następnie wnioski oceniane będą pod 
kątem merytorycznym przez panel, w skład którego wchodzą eksperci, w tym co najmniej 1 ekspert wskazany przez 
Instytucję Zamawiającą oraz co najmniej 1 członek Komitetu Sterującego programu GOSPOSTRATEG. Elementem 
oceny jest spotkanie panelu ekspertów z wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
Podczas spotkania wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu 
dotyczących projektu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vii-konkurs-na-projekty-
zamawiane 
 
 

 
 
 

Narodowy Bank Polski 

Centrala NBP 
ul. Świętokrzyska 11/21 

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

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

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

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

 kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

 upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

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

 popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 

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

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

 inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP; 

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

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vii-konkurs-na-projekty-zamawiane
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vii-konkurs-na-projekty-zamawiane
http://www.nbp.pl/
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 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 

 
 


 
 

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, 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/
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 eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy, użytkowania obiektów budowlanych lub wyrobisk 
górniczych, 

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

 wykonywanie prac badawczych w górnictwie. 
 
Wnioski mogą składać: 

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

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

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

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

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

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

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

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

 
 

 
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 

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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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; 
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”; 



  

 

- 63 - 
 

 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/ 
 
 







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; 

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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 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 
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; 
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 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,  

 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:  

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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 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 
 
 



 
 
Program priorytetowy „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” - 
finansowanie retencji na wsi 
 
Celem Konkursu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. 
zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) poprzez finansowanie zadań związanych z retencją na 
wsi.  
Rodzaje przedsięwzięć: 

 zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich. 
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie retencji na obszarach 
wiejskich. Za obszary wiejskie zgodnie ze Strategią Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 przyjętą w dniu 
15.10.2019 r. przez Radę Ministrów uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet naboru 50 000 000 zł; 

 dofinansowanie do 70 % kosztów kwalifikowanych. 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 17 grudnia 2021 r., do godz. 15.30 lub do 

wyczerpania alokacji środków. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator 
Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji 
elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy; 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego 

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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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 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – 
retencja na wsi. 
Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2020-2021--retencja-na-obszarach-wiejskich/ 
 
 

 
 
 

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; 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2020-2021--retencja-na-obszarach-wiejskich/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2020-2021--retencja-na-obszarach-wiejskich/
mailto:kontakt@niw.gov.pl
https://niw.gov.pl/
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 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 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/. 
Pytania dotyczące konkursu można zadawać: 

 poprzez formularz kontaktowy PROO; 

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

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

 
 
 

National Endowment for Democracy (NED) 

1025 F Street NW, Suite 800 
Washington, DC 20004 

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

info@ned.org 
ned.org 

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

 promowania i obrony praw człowieka i praworządności; 

 wspierania wolności informacji i niezależnych mediów; 

 wzmocnienia demokratycznych idei i wartości; 

 promowania odpowiedzialności i przejrzystości; 

 wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

 wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji politycznych; 

 promowania edukacji obywatelskiej; 

 wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów; 

 promowania wolności zrzeszania się; 

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

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

 budżet programu w bieżącej edycji oraz wysokość wsparcia nieznane; 

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

 9 września 2021 - posiedzenie zarządu: 7 stycznia 2022  

 12 grudnia 2021 - posiedzenie zarządu: 25 marca 2022 

 9 marca 2022 - posiedzenie zarządu: 10 czerwca 2022 

 25 maja 2022 - posiedzenie zarządu: 9 września 2022. 
Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.ned.org (zakładka „złóż wniosek o 
dotację”) po uprzednim zarejestrowaniu. Informacje o tym, jak prawidłowo złożyć wniosek również są dostępne na 
ww. stronie www. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.ned.org/apply-for-grant/en/ 
 
 

 
 
 
Minigranty dla Wolontariuszy 
 
Celem Konkursu jest wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności, którzy poszukują możliwości sfinansowania 
własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz 
społeczności lokalnej. W ramach mini grantów Korpusu Solidarności, w każdym z 16 województw odbędzie się 
regionalny konkurs, za sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój projekt. Celem jest wyłonienie 
autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz 
wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych 
Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach. Zgłaszany projekt musi być 
zaplanowany i rozliczony nie dalej, jak do końca 2021 roku. 
Konkursy prowadzone są indywidualnie przez każdego z Partnerów Regionalnych. Terminy naborów i realizacji, 
wysokość środków, o które można się ubiegać, czy sposób naboru wniosków mogą się różnić w zależności od 
regionu. 
 
Wnioski mogą składać wolontariusze i zespoły wolontariuszy (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera 
projektu), którzy działają na terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider projektu występujący z 
wnioskiem o mini grant powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu. 
 
Wysokość dotacji: grant wysokości maksymalnie 1 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 listopada 2021 roku. Aby zgłosić swój projekt, należy 
skontaktować się z Partnerem Regionalnym KS ze swojego województwa. Dla województwa wielkopolskiego 
Partner Regionalny KS to: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, ul. Bukowska 
27 / 29, 60-501  Poznań, Telefon: +48618530930, E-mail: biuro@wrk.org.pl, www.wrk.org.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://niw.gov.pl/startuja-mini-granty-dla-wolontariuszy/ 
 
 

 
 

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
https://niw.gov.pl/startuja-mini-granty-dla-wolontariuszy/
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Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Aleje Ujazdowskie 28 
00-478 Warszawa 
tel. 22 345 37 00 
fax 22 345 37 70 

sekretariat@ore.edu.pl 
https://www.ore.edu.pl/ 

 
 
 
 
KONKURS grantowy na Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację 
Włączającą (SCWEW)  
Nabór wniosków w dodatkowym konkursie grantowym nr 2/SCWEW2/KZ/2021/D 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie minimum 6 Grantobiorców, którzy utworzą na bazie przedszkoli/szkół/placówek 
specjalnych Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (dalej jako SCWEW). Celem głównym 
każdego z utworzonych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) jest poprawa 
dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w 
ramach wykorzystania udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie (SCWEW). Działania realizowane w 
pilotażu mają na celu przygotowanie przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, 
polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań 
informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych. 
Cele szczegółowe, jakie powinny zostać osiągnięte przez utworzone SCWEW w ramach realizowanych działań, to:  

 zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na 
rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry 
przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i 
kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania 
edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną;  

 wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych 
przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną;  

 działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej. 
Działania SCWEW będą adresowane do różnych grup odbiorców, w tym do: 

 kadry kierowniczej przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, prowadzącej kształcenie ogólne i/lub zawodowe; 

 nauczycieli, specjalistów, innych pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych; 

 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, głównie za pośrednictwem przedszkola lub szkoły; 

 osób dorosłych, pobierających naukę w szkołach dla dorosłych, za pośrednictwem szkoły; 

 środowiska lokalnego. 
Rolą SCWEW będzie wsparcie nauczycieli i specjalistów, pracujących w przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także zapewnienie dostępu 
do specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia). Działania podejmowane przez SCWEW opisane we wniosku 
aplikacyjnym muszą być zgodne z opisem zadań i założeniami Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów 
Wspierających Edukację Włączającą (dalej jako Model SCWEW). Model SCWEW zakłada efektywne wykorzystanie 
potencjału kadrowego istniejących przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych w celu 
wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami 
edukacyjnymi. Zaangażowanie kadry placówek specjalnych pozwoli na wykorzystanie jej wiedzy i doświadczenia w 
zakresie wdrażania efektywnych strategii edukacyjnych i metod nauczania, które mogą zostać wykorzystane w 
edukacji włączającej.  
W ramach działań SCWEW przewidzianych w pilotażu obligatoryjnie wsparciem powinno zostać objętych min. 5 
przedszkoli/szkół ogólnodostępnych z co najmniej jednego powiatu: 

 jedno przedszkole; 

 jedna szkoła podstawowa; 

 jedno liceum ogólnokształcące; 

mailto:sekretariat@ore.edu.pl
https://www.ore.edu.pl/
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 jedna szkoła wybrana z następujących: prowadząca kształcenie w zawodzie, szkoła policealna lub szkoła dla 
dorosłych; 

 jedna dowolnie wybrana z powyższych. 
Zadania realizowane przez SCWEW zostały podzielone na 7 etapów z zaznaczeniem, że część działań 
Grantobiorcy mogą sami określać w najbardziej dogodnym dla siebie terminie realizacji. Będą one obejmowały: 

 rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji 
włączającej, m.in. poprzez:  
o organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze 

zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;  
o pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania, z 

uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;  
o prowadzenie instruktażu dla nauczycieli;  
o pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi 

potrzebami edukacyjnymi;  
o doradztwo w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości 

dzieci/uczniów/słuchaczy, a także w zakresie metod oceniania ich postępów; 
o system konsultacji i superwizji koleżeńskich;  
o wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli.  

 wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie:  
o tworzenia odpowiednich warunków i organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej;  
o monitorowania wdrażania edukacji włączającej;  
o prowadzenia działań interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców, opiekunów i 

dzieci/uczniów/słuchaczy.  

 prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), 
których celem jest praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem/ 
uczestnikiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w grupie dzieci/uczniów/ słuchaczy, 
ukierunkowywanie bezpośredniej pracy nauczyciela z dzieckiem/uczniem/słuchaczem, rozwijanie kompetencji 
kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia zajęć, w tym zajęć specjalistycznych z 
wykorzystaniem różnorodnych form pracy.  

 rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań interwencyjnych 
skierowanych do dzieci/uczniów/słuchaczy i ich rodzin.  

 współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie 
wsparcia udzielanego przedszkolu/szkole.  

 konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy za pośrednictwem przedszkola/szkoły.  

 utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego 
do pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie 
kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania tych pomocy.  

 wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowaniu materiałów i 
pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem/słuchaczem w klasie o 
zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 

 wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę 
edukacji włączającej, podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej 
społeczności). 

Założeniem funkcjonowania SCWEW jest powołanie zespołu osób tworzących SCWEW o określonych 
kompetencjach (szczegóły w Modelu). Zespół składał się będzie z min. 5 osób na stałe pracujących w 
przedszkolu/szkole/placówce, posiadających różnorodne doświadczenie i kwalifikacje z zakresu specjalnych 
potrzeb edukacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego, edukacji włączającej.  
W skład zespołu SCWEW powinny wejść osoby, które będą pełniły funkcje: 

 lidera; 

 eksperta ds. edukacji włączającej; 

 eksperta ds. technologii wspomagających; 

 eksperta ds. informacji i ewaluacji; 

 specjalistów/nauczycieli z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej i/lub resocjalizacji i/lub socjoterapii. 
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Dodatkowo Model SCWEW zakłada powołanie w każdym z przedszkoli/każdej ze szkół ogólnodostępnych objętych 
wsparciem koordynatora ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW . Wybranych powinno zostać minimum 
5 osób, przy czym liczba ta jest uzależniona od liczby szkół biorących udział w przedsięwzięciu grantowym. 
Osoby zatrudnione w zespole SCWEW oraz koordynatorzy będą zobligowani do ukończenia szkoleń prowadzonych 
przez ORE. 
Skuteczna realizacja planowanych działań zależy od efektywnej współpracy z innymi podmiotami podejmującymi 
działania na rzecz edukacji włączającej na różnych szczeblach i w różnych sektorach i instytucjach, w 
szczególności z: jednostkami samorządu terytorialnego, kadrą systemu oświaty, personelem pomocniczym, np. 
pomocą nauczyciela, asystentem ucznia itd. Funkcjonowanie SCWEW zakłada także proaktywne działania na 
rzecz wzmacniania interdyscyplinarnej współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym wśród różnych 
interesariuszy działań SCWEW. 
Czas realizacji przedsięwzięcia grantowego musi zawierać się w okresie realizacji projektu, tj. obejmuje 20 miesięcy 
– od 01.11.2021 do 30.06.2023 r. 
 
Wnioski mogą składać organy prowadzące (w tym jednostki samorządu terytorialnego) i placówki specjalne oraz 
przedszkola i szkoły ogólnodostępne realizujące działania na rzecz edukacji włączającej na terenie powiatu. 
Wnioskodawcą w niniejszym konkursie grantowym może być organ prowadzący, będący podmiotem publicznym 
lub niepublicznym, który zostanie wybrany w drodze naboru ogłoszonego przez beneficjenta, przedsięwzięcia 
grantowego w ramach realizacji projektu pilotażowego. 
Wnioskodawca może wnioskować o jeden Grant na utworzenie i funkcjonowanie SCWEW. 
Organ prowadzący składa wniosek aplikacyjny, w którym zobowiązany jest wskazać placówkę do pełnienia roli 
SCWEW, tj.: 

 przedszkole specjalne; 

 szkołę specjalną; 

 placówkę specjalną, tj. młodzieżowy ośrodek wychowawczy (MOW) lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii 
(MOS), lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (SOSW), lub równoważne w przypadku zmian w systemie 
oświaty.  

Placówka specjalna wskazana do pełnienia roli SCWEW musi spełniać następujące warunki: 

 prowadzić działalność edukacyjną przez okres minimum 3 lat; 

 dysponować zasobami kadrowymi nauczycieli i specjalistów, pozwalającymi na realizację zadań SCWEW; 

 posiadać bazę lokalową i sprzętową, którą bezpłatnie udostępni do realizacji zadań SCWEW – m.in. 
pomieszczenia do szkoleń, konsultacji, instruktaży, sprzęt specjalistyczny oraz/lub elektroniczny typu rzutnik, 
ekran itp. 

 
Wysokość dotacji: 

 pula środków ogółem: 9 152 371,59 zł; 

 maksymalna wartość Grantu dla jednego SCWEW wynosi 1 500 000,00 zł; 

 dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi 100%; 

 grantobiorca nie wnosi wkładu własnego; 

 grant nie obejmuje kosztów pośrednich. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 24 września 2021 r. do 7 października 2021 r. do 
godz. 16:00. 
Wniosek aplikacyjny należy przygotować i złożyć za pośrednictwem elektronicznego formularza aplikacyjnego 
zamieszczonego na stronie internetowej. Wnioski aplikacyjne składa się z wykorzystaniem ePuap, podpisane przez 
Profil zaufany, ewentualnie z możliwością wykorzystania podpisu kwalifikowalnego.  
W trakcie pracy nad wnioskiem aplikacyjnym istnieje możliwość zapisania jego wersji roboczej i po ponownym 
zalogowaniu za pośrednictwem adresu mailowego, powrotu do kontynuowania pracy nad wnioskiem. 
Złożenie wniosku aplikacyjnego oznacza zamknięcie wniosku w elektronicznym formularzu wniosku aplikacyjnego i 
wysłanie go za pośrednictwem strony www.ore.edu.pl do ORE w terminie naboru. 
Potwierdzeniem wysłania wniosku aplikacyjnego jest informacja zwrotna wysyłana na adres mailowy podmiotu 
aplikującego z nadanym numerem identyfikacyjnym złożonego wniosku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=17869 

https://witkac.pl/public/%23/contest/view?id=17869
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

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

https://www.pfron.org.pl/ 
 
 
 
 
Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku 
Moduł IV 
 
Celem Konkursu jest wsparcie za pośrednictwem samorządów gminnych i powiatowych osób niepełnosprawnych, 
poszkodowanych w związku z sytuacją epidemiczną. Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania 
własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez 
organizacje pozarządowe. 
Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań może dotyczyć między innymi: 

 świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością; 

 transportu; 

 dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej 
potrzeby; 

 organizacji opieki domowej; 

 zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna); 

 zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, 
ubrań; 

 zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. 
utworzenie odrębnych stołówek); 

 utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób 
niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. 
koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych); 

 zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych; 

 organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych. 
Co ważne, Fundusz nie określa katalogu dofinansowanych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać taki 
rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych 
mieszkańców lub ich otoczenia. 
Pomoc finansowa w ramach Modułu IV udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania. 
 
Wnioski mogą składać samorządy powiatowe i gminne. 
 
Wysokość dotacji: budżet w 2021 roku wynosi 50 000 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 
2 listopada 2021 r. Wnioski rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na 
siedzibę samorządu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-
uruchomil-realizacje-modulu-iv-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w/ 
 
 

 
 
 

https://www.pfron.org.pl/
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Poszkodowani_w_wyniku_zywiolu_w_2017_r/2021/2021-04-01_Modul_IV/Zalacznik_do_uchwaly_nr_32_2021_Kierunki_dzialan.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-realizacje-modulu-iv-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-realizacje-modulu-iv-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w/
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Polska Fundacja Narodowa 

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

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

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

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

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

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

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

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

 rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości; 

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

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

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

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

 minimalny wkład własny 5 %; 

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

 
 
 

mailto:kontakt@pfn.org.pl
https://www.pfn.org.pl/
https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/
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Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem 

ul. Nowolipki 9b 
00-151 Warszawa 

biuro@ligawalkizrakiem.pl 
https://ligawalkizrakiem.pl/ 

 
 
 
 
Konkurs grantowy ONKOgranty  
V. Edycja 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z 
dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. Do konkursu można zgłaszać 
wyłącznie oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z 
Rakiem w Polsce 2015-2024 (http://www.walkazrakiem.pl), których realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę 
dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt i/lub być 
członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projekt.  
W piątej edycji konkursu wyłonione zostaną zwycięskie projekty w kategoriach: 

 Nowotwór jako choroba przewlekła  

 Onkologia po pandemii  

 Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. 
W konkursie nie można zgłaszać projektów:  

 już rozpoczętych lub finansowanych z innych źródeł; 

 związanych z konkretnymi produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi; 

 zakładających sprzedaż wyników; 

 o charakterze badań klinicznych. 
Czas realizacji projektów: od 1 do 6 miesięcy od podpisania umowy. 
 
Wnioski mogą składać osoby lub zespoły badawcze zatrudnione (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na 
podstawie innych umów, w tym umów cywilno-prawnych) w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach 
badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy oraz osoby stale 
współpracujące z instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów statutowych Fundacji. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączny budżet konkursu 57 000 zł; 

 wysokość grantów od 3 000 zł do 13 000 zł; 

 wkład własny nie jest wymagany 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 października 2021 roku. Wniosek należy 
przesłać  

 pocztą lub przesyłką kurierską (data doręczenia) na adres Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, ul. Nowolipki 
9b, 00-151 Warszawa, lub 

 pocztą elektroniczną na adres mailowy: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://ligawalkizrakiem.pl/aktualnosci/411-konkurs-grantowy-
onkogranty-v 
 
 

 
 
 

mailto:biuro@ligawalkizrakiem.pl
https://ligawalkizrakiem.pl/
https://ligawalkizrakiem.pl/aktualnosci/411-konkurs-grantowy-onkogranty-v
https://ligawalkizrakiem.pl/aktualnosci/411-konkurs-grantowy-onkogranty-v
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Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Al. Jerozolimskie 155 
02-326 Warszawa 

Tel. (0 22) 250 63 20 
Fax (0 22) 250 63 60 
http://www.parpa.pl/ 

 
 
 
 
Konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu Zdrowia Publicznego nr 9/2021/DEA/PARPA pn. 
„Konferencja prezentująca wyniki badań „mokotowskich” przeprowadzonych w Warszawie i na Ukrainie 
oraz wymianę doświadczeń w zakresie lokalnych strategii profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych” 
 
Celem Konkursu jest: 

 Upowszechnienie wiedzy na temat zachowań ryzykownych 15-latków oraz analiza znaczenia wyników badań 
epidemiologicznych dla planowania działań profilaktycznych, interwencyjnych i terapeutycznych. 

 Wymiana doświadczeń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym. 

 Kontynuacja Polsko-Ukraińskiej współpracy w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 Wybór realizatora organizacji konferencji prezentującej wyniki badan mokotowskich" przeprowadzonych w 
Warszawie i na Ukrainie oraz wymian doświadczeń w zakresie lokalnych strategii profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

Grupa docelowa projektu: pracownicy naukowi, decydenci i praktycy zajmujący i profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych w Polsce i na Ukrainie. 
Przedmiotem zadania jest: 

 organizacja i przeprowadzenie 2-dniowej konferencji dla osób pracujących w obszarze profilaktyki i 
rozwiazywania problemów alkoholowych (min. 40 osób). Minimalny zakres tematyczny konferencji powinien 
obejmować zagadnienia: 

 Metodologię i wyniki badań epidemiologicznych zrealizowanych w Warszawie w 2020 roku. 

 Wyniki badan epidemiologicznych zrealizowanych wg takiej samej metodologii we Lwowie, Drohobyczu i 
okręgu drohobyckim. 

 Doświadczenia i perspektywy lwowskiej strategii profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 Doświadczenia polskie w zakresie lokalnych strategii profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

 W programie należy uwzględnić 2 godziny dla PARPA i wskazanych przez PARPA ekspertów z samorządów 
lokalnych. 

W zależności od sytuacji epidemicznej konferencja może być przeprowadzona w formie hybrydowej: stacjonarnie w 
województwie lwowskim z transmisją online. 
Oferent na etapie składania oferty przedstawi: 

 szczegółowy program konferencji, z podziałem na sesje i tematami prezentacji, z podziałem na dni i godziny; 

 wzór ankiety ewaluacyjnej, którą uczestnicy będą wypełniać po zakończeniu konferencji oceniając ja od strony 
merytorycznej, a także kompetencje wykładowców; 

 opis materiałów edukacyjnych, które otrzyma każdy uczestnik; 

 sposób rekrutacji uczestników konferencji; 

 zasady przestrzegania procedur związanych z pandemią. 
 
Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z 
zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 
Dodatkowe kryteria: Oferent powinien mieć doświadczenie w organizacji międzynarodowych konferencji oraz we 
współpracy z partnerami na Ukrainie. 

http://www.parpa.pl/
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Wysokość dotacji: 

 łączny budżet 87 000 PLN; 

 dofinansowanie do 95% kosztów; 

 wymagany wkład własny (finansowy, osobowy) minimum 5% kosztów realizacji zadania; wkład własny powinien 
być bezpośrednio związany z realizowanym zadaniem i znajdować uzasadnienie kwoty, o której mowa w jego 
realizacji; powinien być skalkulowany rzetelnie, wyłącznie w odniesieniu do zakresu planowanego zadania; w 
przypadku przyjęcia oferty do realizacji zadeklarowany wkład własny będzie sprawozdawany Dysponentowi i 
będzie podlegał analizie merytorycznej i finansowej. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 11 października 2021 r. Prawidłowo przygotowaną 
i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres: 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa z 
dopiskiem na kopercie: zadanie nr 9/2021/DEA/PARPA ,,Konferencja prezentująca wyniki badań ,,mokotowskich" 
przeprowadzonych w Warszawie i na Ukrainie oraz wymianę doświadczeń w zakresie lokalnych strategii profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych". 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.parpabip.pl/index.php?id=166,0,0,0,0,146 
 
 

 
 
 

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.  

https://www.parpabip.pl/index.php?id=166,0,0,0,0,146
mailto:kancelaria.centrala@psgaz.pl
https://www.psgaz.pl/
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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 
 





 
 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

ul. Alzacka 18 
03-972 Warszawa 

tel.: +48 22 5188910 
faks: +48 22 6170448 

biuro@pnwm.org 
https://pnwm.org 

 
 
 
 
Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions 
Program Pilotażowy 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie indywidualnych spotkań: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie 
wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów 
odwiedzin. Warunek: są pełnoletni, a wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich trzech latach. 
Przyznanie dotacji odbywa się bez zbędnych formalności i czasochłonnych procedur. Uwaga: od teraz w programie 
może wziąć udział do trzech (w miejsce dwóch) osób: gospodarz i maksymalnie dwoje gości – zgodnie z maksymą 
„We dwoje raźniej!”. 
Warunki udziału w Programie: 

 w spotkaniu biorą udział maksymalnie trzy osoby: gospodarz i maksymalnie dwoje gości w wieku od 18 do 26 
lat; 

 pobyt trwa od 4 do 14 dni; 

 uczestnicy/uczestniczki wymiany mogą swobodnie zaplanować program spotkania; ważne, aby w tym czasie 
lepiej poznać codzienność, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada; 

 jeśli gospodarz podejmuje gościa/ gości w swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, 
wyżywienie oraz stosowną opiekę; 

 gość/ goście we własnym zakresie dba/-ją o ubezpieczenie niezbędne na czas udziału w wymianie; 

 gość/ goście i gospodarz zamieszczają relacje z wymiany na Instagramie (posty, zdjęcia, nagrania itp.) dodając 
hashtag #2amongmillions i link do profilu PNWM; 

 zachęcamy do planowania indywidualnych wymian na zasadzie wzajemności (wizyta i rewizyta); nie jest to 
jednak warunek otrzymania dofinansowania; 

 w programie #2amongmillions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz – gospodarza. 
 
Wnioski mogą składać dotychczasowi uczestnicy, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży 
dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt. 
 
Wysokość dotacji – wsparcie obejmuje: 

https://www.psgaz.pl/sponsoring-i-darowizny
mailto:biuro@pnwm.org
https://pnwm.org/
https://www.instagram.com/2amongmillions/
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 zwrot kosztów podróży gościa/gości od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech i z powrotem, 
maksymalnie o wartości równej cenie biletu kolejowego 2. klasy; 

 kieszonkowe dla gościa/gości w wysokości po 60 złotych na 1 dzień pobytu oraz dodatek na czas pandemii 15 
złoty/dzień; 

 dofinansowanie do kosztów testu na obecność koronawirusa. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 listopada 2021 roku. Aby otrzymać 
dofinansowanie: 

 gość/goście i gospodarz wypełniają krótki formularz „Wspólny wniosek #2amongmillions” (do pobrania na 
stronie Porgramu) podpisują i odsyłają mailowo jako skan lub pocztą do biura PNWM: do Warszawy, jeśli 
poznali się na projekcie szkolnym lub do Poczdamu, jeśli projekt organizował np. dom kultury, klub sportowy, 
stowarzyszenie czy fundacja; 

 ważne, aby wniosek wpłynął do PNWM nie później niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem; 

 każdy gość otrzymuje dotację przelewem w złotówkach, po powrocie z wizyty i przesłaniu do PNWM 
oryginalnych biletów do/z Niemiec oraz wspólnego sprawozdania (formularz do pobrania w prawej kolumnie). 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://pnwm.org/dotacja/indywidualna-wymiana-mlodziezy-
2amongmillions/ 
 
 

 
 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

61-731 Poznań 
Tel. +48 61 85 67 300 

innowacje@rops.poznan.pl 
https://innowacje.rops.poznan.pl/ 

 
 
 
 
Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych 
IV. nabór 
 
Celem Konkursu jest tworzenie i wspieranie ekosystemu sprzyjającego powstawaniu i rozwojowi innowacyjnych 
rozwiązań dla złożonych problemów społecznych, które wymagają nowego podejścia, specyficznych metod i 
narzędzi, wykorzystania oryginalnych, autorskich koncepcji czy współpracy wielu różnych interesariuszy, łączenia 
potencjałów różnorodnych środowisk. Ekosystem jest tu rozumiany jako sieć osób i organizacji, których łączy 
wspólny cel i otwartość na niestandardowe pomysły. Istotnym efektem zaplanowanych działań ma być nie tylko 
wsparcie najlepszych, wyłonionych pomysłów na innowacje społeczne, ale też stworzenie przestrzeni do wymiany 
doświadczeń i dzielenia się kompetencjami między innowatorami społecznymi, wzajemnego inspirowania się, 
wspólnego rozwijania zalążkowych pomysłów. 
Włącznik Innowacji Społecznych ma być miejscem eksperymentowania, testowania nowych metod i narzędzi pracy 
w obszarze włączenia społecznego przy wsparciu profesjonalnej kadry - ekspertów, doradców specjalistycznych, 
mentorów innowacji. Najlepsze rozwiązania zostaną upowszechnione w całej Polsce, będą powielane i rozwijane 
przez kolejnych użytkowników. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, 
jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i 
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej 
jakości usług społecznych i zdrowotnych. Wypracowywane w Inkubatorze innowacje mają ułatwić odbiorcom 
aktywne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, publicznego i gospodarczego, realizowanie się 
w wybranych rolach społecznych w życiu zawodowym, rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym czy politycznym, na 
równi z resztą społeczeństwa. Innowacyjne rozwiązania powinny umożliwić realizację tych potrzeb osób 

https://pnwm.org/dotacja/indywidualna-wymiana-mlodziezy-2amongmillions/
https://pnwm.org/dotacja/indywidualna-wymiana-mlodziezy-2amongmillions/
mailto:innowacje@rops.poznan.pl
https://innowacje.rops.poznan.pl/
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zagrożonych wykluczeniem społecznych, których próby zaspokojenia standardowymi, już wcześniej realizowanymi 
metodami nie przyniosły pożądanych rezultatów lub okazały się niewystarczająco efektywne. Mogą też odnosić się 
do problemów, które dotąd nie zostały zdiagnozowane lub które były postrzegane nietrafnie i wymagają 
przedefiniowania. Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą cechuje motywacja do poszukiwania 
nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji 
konkretnych grup społecznych może uzyskać kompleksowe wsparcie Inkubatora w rozwoju swojego innowacyjnego 
pomysłu. Wsparciu merytorycznemu towarzyszy wsparcie finansowe dla wyłonionych w procesie rekrutacji 
rozwiązań w postaci grantu na dopracowanie i testowanie innowacji społecznej. Rolą Inkubatora jest 
zagwarantowanie innowatorom społecznym jak najlepszych warunków do tworzenia i testowania innowacji. 
Innowatorzy mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie na każdym etapie wypracowywania i testowania 
innowacyjnego rozwiązania. Dla każdego innowatora przygotowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia, 
pozwalająca na zaprojektowanie działań skutecznie wspierających zarówno innowatora, jak i 
środowisko/społeczność, w której wdrażana będzie innowacja, zgodnie z zasadą empowermentu. Ważnym 
aspektem wsparcia będzie praca animacyjna i sieciowanie w środowisku innowatorów, odbiorców oraz 
użytkowników. Zgodnie z założeniami Inkubator będzie aktywnie przygotowywać społeczności do testowania 
innowacji pracując w oparciu o metodę AGILE, Żywe Laboratorium, design thinking. Tego typu podejście 
pozytywnie wpłynie w przyszłości na trafność pomysłów innowatorów w odniesieniu do potrzeb grup docelowych. 
Inkubator będzie aktywnie animować budowanie relacji między innowatorem a grupą docelową (użytkownikami i 
odbiorcami) innowacyjnych rozwiązań oraz wspierać innowatora w poszukiwaniu partnerów, sojuszników i 
ambasadorów przedsięwzięcia. Istotne w tym aspekcie będzie zaplanowane w Inkubatorze wsparcie ze strony 
specjalistów ds. sieciowania innowacji społecznych. Inkubator będzie wspierać innowatorów w przyjmowaniu 
perspektywy użytkownika podczas projektowania innowacyjnych rozwiązań. Kluczowe jest bowiem dążenie do 
wypracowania modelowych rozwiązań i produktów, które będą maksymalnie użyteczne z perspektywy użytkownika 
(innowacja nie jest realizacją wdrożeniowych działań). Inkubator będzie świadczył wsparcie w zakresie tworzenia 
oraz dopracowywania pomysłu na innowację społeczną już na etapie zgłoszenia chęci aplikowania o grant. 
Mentorzy będą towarzyszyć innowatorowi w rozwoju innowacyjnej koncepcji począwszy od tworzenia zalążkowego 
pomysłu na innowację, poprzez przygotowanie Projektu Innowacji i jego obrony podczas pitchingu, wdrożenie 
rekomendacji Komisji Oceny Innowacji przy tworzeniu Specyfikacji Innowacji, a w dalszej kolejności wsparcie w 
przygotowaniu prototypu, testowaniu innowacji, wdrażaniu zaleceń z monitoringu i ewaluacji, skończywszy na 
wsparciu merytorycznym przy przygotowywaniu ostatecznych wersji produktów końcowych. Inkubator, 
uwzględniając posiadane doświadczenia z inkubacji innowacji przewiduje dwie ścieżki wsparcia innowatorów: 

 gdy innowator/ka dobrze zna potrzebę i ma konkretny pomysł na rozwiązanie problemu z obszaru włączenia 
społecznego - ścieżka zwinne projektowanie – mentor innowacji (we współpracy z innowatorem) przygotowuje 
plan wsparcia innowatora uwzględniający wybrane obszary potrzeb; 

 gdy innowator/ka nie do końca zna potrzebę i/lub nie ma konkretnego pomysłu na jej zabezpieczenie – pełna 
ścieżka wsparcia - we współpracy z mentorem innowacji dopracowuje swój pomysł z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi i możliwości, w tym np. kreatywne sesje grupowe, konsultacje z grupą docelową, wymiana 
doświadczeń z innymi innowatorami społecznymi, spotkanie z ekspertem, doradcą specjalistycznym; przy 
wsparciu mentora innowator trafniej zdiagnozuje problem i rozpozna potrzeby odbiorców oraz użytkowników, 
przeanalizuje alternatywy, dopracuje innowacyjne rozwiązanie będące adekwatną odpowiedzią na 
zdiagnozowany problem. 

Z kolei na kolejnym etapie współpracy głównym sposobem na zagwarantowanie przyjaznych warunków testowania 
innowacji społecznych, w tym odciążenie grantobiorców z obciążeń administracyjnych (np. dedykowana pomoc 
grantobiorcom w zakresie postępowania przy zbieraniu danych uczestników i w obszarze ochrony danych 
osobowych RODO, konsultacje indywidualne, dojazd do innowatora jeśli jest osobą z niepełnosprawnością ruchową 
- w uzasadnionych przypadkach, pomoc w wypełnieniu niezbędnej dokumentacji w przypadku osób z zaburzeniami 
motorycznymi itp.), na każdym etapie testowania dostępne jest także wsparcie ze strony specjalisty ds. wspierania 
procesu inkubacji. Do jego kluczowych zadań należy wspieranie innowatorów w procesie opracowywania 
prototypów i testowania innowacyjnych rozwiązań po podpisaniu umów o powierzenie grantu, w tym: bieżące 
wdrażanie założeń procesu inkubacji przyjętych w Inkubatorze Innowacji Społecznych, bieżące diagnozowanie 
potrzeb środowisk biorących udział w testowaniu rozwiązania, wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań 
wspierających testy, opracowywanie i wdrażanie indywidualnych ścieżek wsparcia grantobiorców we współpracy z 
kadrą Inkubatora, wsparcie merytoryczne inkubowanych innowatorów społecznych w procesie testowania innowacji 
społecznych, szczególnie w obszarze jakości produktów, prawidłowego przebiegu testów, wsparcie innowatorów w 
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prawidłowej interpretacji i realizacji zapisów umowy o powierzenie grantu i Specyfikacji Innowacji, tworzenie i 
przetwarzanie zbiorczych informacji o przebiegu testów. 
 
Wnioski może składać każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą cechuje motywacja do 
poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji 
konkretnych grup społecznych. 
 
Wysokość dotacji:  

 pula środków na cały konkurs tj. 5 tur do naboru - 1 649 170 zł; 

 średnia wartość 1 grantu to 32 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 30 września 2021 r. do 30 października 2021 r. 
W tym terminie należy przesłać Kartę Innowacji na adres mailowy: innowacje@rops.poznan.pl. 
Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych oraz Karta Innowacji – dla osób prawnych dostępna jest 
na stronie konkursu. 
Wsparcie konsultacyjne: tel. 695 214 393. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/ 
 
 

 
 

 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska” 

Krakowskie Przedmieście 64 
00-322 Warszawa 

Tel. +48 22 556-90-02 
fax: +48 22 556-90-43 

swp@wspolnotapolska.org.pl 
www.wspolnotapolska.org.pl 

 
 
 
 

Dofinansowanie na rok 2022 
 

Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne jednostek/wydarzeń o profilu/charakterze patriotycznym w następujących 
obszarach: 

 Rozwijanie struktur organizacji polonijnych: Domy polskie, organizacje polonijne, zespoły ludowe, teatry, chóry, 
polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, organizacje naukowe, organizacje parasolowe: 
związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. Wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów 
sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, 
mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów 
sportowych, instruktorów itp. 

 Wydarzenia polonijne w kraju i za granicą: organizacja wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, imprez 
sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. 
(np. Wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, 
koszty osobowe itp. 

 Edukacja - funkcjonowanie i utrzymanie szkół i przedszkoli polonijnych: wsparcie działalności szkół polonijnych i 
polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. 
Dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.) 

https://innowacje.rops.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zalacznik-1A_Karta-Innowacji_osoby-fizyczne-i-grupy-nieformalne.docx
https://innowacje.rops.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zalacznik-1B_Karta-Innowacji_osoby-prawne.docx
https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/
mailto:swp@wspolnotapolska.org.pl
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 Edukacja - wydarzenia i inicjatywy uzupełniające kształcenie: wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie 
(np. Konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w polsce i 
krajach zamieszkania, półkolonie itp. 

 Ochrona dziedzictwa narodowego i miejsc pamięci: odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa 
polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp. 

 Media - wsparcie bieżącej działalności organizacji: czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja. 

 Publikacje: książki, albumy, wydawnictwa elektroniczne (cd, dvd, inne nośniki cyfrowe) itp. 

 Pomoc charytatywna: zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, 
zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.) 

 Inwestycje: budowa i remont. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe działające w obszarze tematycznym konkursu. 
 
Wysokość dotacji: kwota dofinansowania nieznana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 10 października 2021 roku. Aby poprawnie złożyć 
wniosek o dofinansowanie, należy wypełnić kartę projektu oraz list intencyjny dla danego obszaru (załączone na 
stronie konkursu), a następnie przejść na stronę generatora wniosków o dofinansowanie 
http://wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie/pomoc/2022.php. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie/pomoc/index.php 
 



 
 
 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny  

ul. Oboźna 1 
00-340 Warszawa 

tel. 22 509 50 50, 22 826-52-91/92 
zg@zosprp.pl 

http://www.zosprp.pl/ 
 
 
 
 

Fundusz "Rezerwa natychmiastowa sprzętu i wyposażenia" 
 

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia dla OSP, które poniosły straty w postaci zniszczenia sprzętu i 
wyposażenia w działaniach ratowniczych prowadzonych na dużą skalę w sytuacji, w której stracony sprzęt lub 
wyposażenie wymaga natychmiastowego uzupełnienia. Dysponent Funduszu podejmuje samodzielnie decyzje w 
sprawie wydatków z Funduszu, w ramach posiadanych środków, w miarę możliwości tak, by sprzęt i wyposażenie 
dostarczane było w ciągu 24 godzin od wezwania. Wezwanie stanowi wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu. 
Wezwania dokonuje OSP na formularzu ustalonym przez ZOSP i dostępnym online. Dysponent Funduszu może 
podjąć decyzję w sprawie wydatków z Funduszu bez wezwania, gdy w jego ocenie sytuacja wymaga podjęcia 
takich działań. Potwierdzenie potrzeb poświadcza Dysponentowi Funduszu właściwy prezes zarządu oddziału 
gminnego ZOSP RP lub komendant gminny ZOSP RP. Weryfikacja następuje w oparciu o dane zawarte w bazie 
„System OSP”. 5. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydatków z Funduszu Dysponent Funduszu może zasięgnąć 
opinii odpowiednich osób i instytucji. 
W Wykazie sprzętu i wyposażenia objętego zakresem wydatków Funduszu znajdują się: 

 sprzęt gaśniczy i ratowniczy; 

 środki ochrony indywidualnej; 

 oświetlenie. 

http://wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie/pomoc/index.php
mailto:zg@zosprp.pl
http://www.zosprp.pl/
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Wnioski mogą składać Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej poszkodowane w działaniach ratowniczych w 
przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów. 
 
Wysokość dotacji: dotacja rzeczowa, szczegółowy wykaz dostępny w Regulaminie. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszenie zapotrzebowania na sprzęt należy 
wypełnić elektroniczne, poprzez formularz dostępny pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
Abs10Ehcp7vIClpWNlyhhsjUpWm8HsFv9ShH7cRaKcpbwQ/viewform. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.zosprp.pl/?q=content/regulamin-funduszu-rezerwa-
natychmiastowa-sprzetu-i-wyposazenia 
 
 
 

http://www.zosprp.pl/?q=content/regulamin-funduszu-rezerwa-natychmiastowa-sprzetu-i-wyposazenia
http://www.zosprp.pl/?q=content/regulamin-funduszu-rezerwa-natychmiastowa-sprzetu-i-wyposazenia
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 

w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

 
 
 
 

Dnia 23 września 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Dokument (wersja 4.17) obowiązuje od dnia 23 września 2021 r. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu 4.16 zostały umieszczone w Tabeli zmian do SZOOP. Zmiany 
te dotyczą: 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ 
o Działanie 5.2. –dodanie nowych wskaźników: 4. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego Liczba 

uzyskanych decyzji / pozwoleń (szt.) 5. Lista wskaźników produktu Liczba przygotowanej dokumentacji 
projektowej (szt.). Wskaźniki zostały dodane w związku z pojawieniem na Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego projektów 
pozakonkursowych PKP PLK SA pn. „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową na 
rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do 
stacji Oborniki Wlkp. – prace projektowe” oraz „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku 
Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa – prace przygotowawcze” 

o Poddziałanie 7.2.2 – następujące Dostosowanie zapisów w związku z planowanym do ogłoszenia we 
wrześniu br. naborem konkursowym oraz dostosowanie zapisów do aktualnych Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
włączenia społecznego na lata 2014-2020: 
 15.Limity i ograniczenia w realizacji projektów Pkt.5 i pkt. 9 Modyfikacja zapisów: Z: osoby 

niesamodzielne Na: osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz tożsama 
zmiana w przypisie. 

o Poddziałanie 8.3.1 – następujące Typy projektów zostały zmodyfikowane i dostosowane do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Dodatkowo zmieniona została numeracja typów: 
 6. Typy projektów: Modyfikacja zapisów:  
 1.Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków 

szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez: a)staże 
uczniowskie realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 
których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie, zawodowe 
organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców, b) praktyki zawodowe organizowane u 
pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół 
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branżowych I i II stopnia, b)c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, c)d) inne formy 
służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów, d)e) doskonalenie 
systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym 
uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla 
młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi 
wyłącznie jeden z elementów projektu). (Uzasadnienie zmiany: Przedmiotowa forma wsparcia była 
realizowana w ramach typu 7. Zmiana techniczna). 

 2.Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały 
dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w 
warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. (występuje wyłącznie jako 
element projektu wskazanego w punkcie 1). (Uzasadnienie: Mając na uwadze, iż pozostała 
przewidziana na konkurs alokacja nie jest zbyt wysoka oraz mając na uwadze dalszy stan 
pandemii COVID-19 IZ WRPO podjęła decyzje o umożliwieniu realizacji „małych” projektów 
dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb szkół i umożliwiła również realizacje projektów 
dotyczących poszczególnych typów osobno). 

o Poddziałanie 8.3.1 – następujące dostosowanie do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020: 
 6. Typy projektów: Modyfikacja zapisu:  
 3. Podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym 

nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także 
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 
(występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1). 

o Poddziałanie 8.3.1 – Dodano typ 4 4. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych 
oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; uzasadnienie zmiany: Przedmiotowy typ 
wsparcia co do zasady odpowiada typowi nr 8. Niemniej ze względu na stan epidemii COVID-19 i 
zawieszenie części wytycznych w obszarze edukacji (w tym obowiązku realizacji kompleksowych 
projektów Podrozdział 6.1 pkt 5 wytycznych) IZ WRPO w ramach planowanego konkursu umożliwiła 
ewentualnie również realizację projektów dotyczących wyłącznie podnoszenia kompetencji kluczowych 
i uniwersalnych. Powyższe założenie ma na celu realizację małych projektów dostosowanych do 
zdiagnozowanych przez szkoły najważniejszych potrzeb (również związanych z możliwością 
przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19). 

o Poddziałanie 8.3.1 – następujące dostosowanie zapisów do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020 oraz zmiana numeracji: 
 6. Typy projektów: Modyfikacja zapisów:  
 5 4.Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie 

Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w 
przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1, 2, 3 lub 6).  

 6 5.Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, 
tj. Centrów Kształcenia Zawodowego, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub 
innych zespołów realizujących zadania CKZ lub CKZiU poprzez: a) wyposażenie/doposażenie w 
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej 
branży/zawodzie; b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań; 
c) podnoszenie doskonalenia umiejętności, podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach 
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b). 

o Poddziałanie 8.3.1 – następujące przypisy zmodyfikowane zgodnie ze zmianami w tekście oraz dodane 
zostało aktualne rozporządzenie: 
 Zmodyfikowany przypis 203 i dodany przypis 204: 
 203 Podstawą prawną organizacji kształcenia dualnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017 poz. 1644) 
oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz 391).  
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 204 Przedmiotowy typ wsparcia dotyczy wyłącznie naboru planowanego do ogłoszenia we 
wrześniu 2021 r. (zgodny z częściowym zawieszeniem wytycznych w obszarze edukacji w 
związku z epidemia COVID-19). 

o Poddziałanie 8.3.1 – następujące dostosowanie zapisów do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. Dostosowanie numeracji: 
 15.Limity i ograniczenia w realizacji projektów: Modyfikacja zapisów: 
  2. Staże i praktyki uczniowskie oraz inne formy wsparcia realizowane w ramach WRPO 2014+, 

będą zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 3. Planowany okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy, o ile w regulaminie konkursu 
nie określono inaczej. 

o Poddziałanie 8.3.1 – następujące dostosowanie zapisów do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. Z uwagi na częste zmiany wskazanych zapisów IZ WRPO postanowiła wskazać ogólny 
zapis, który odwołuje się do zapisów wytycznych w obszarze edukacji: 
 5. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych wsparciem 
zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.i pracodawców w odniesieniu do 
zawodów i kompetencji. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona we współpracy z 
pracodawcami, powiatowymi urzędami pracy oraz szkołami, a wyniki powinny być przekazane 
organom prowadzącym szkoły (starostwa) bądź osobie upoważnionej do podejmowania decyzji. 
Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji 
systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej (jeśli dotyczy). 

o Poddziałanie 8.3.1 – następujące dostosowanie zapisów do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020: 
 6. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu rozpoczęciem realizacji 
projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki 
systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali 
działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 
(średniomiesięcznie). W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia 
zawodowego praktycznego wsparcie kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest 
realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania 
kosztów takiego kształcenia.(jeśli dotyczy). 

o Poddziałanie 8.3.1 – poniższy Zapis został usunięty ponieważ po części jest to powtórzenie z punku 5, 
który odwołuje się do zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020: 
 8. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być 
przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot 
prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ 
prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający 
diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy 
szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki 
pedagogicznej. W przypadku realizacji działań polegających na wyposażeniu/doposażeniu pracowni 
lub warsztatów szkolnych (Typ projektu nr 2) z diagnozy musi wynikać, iż wyposażenie/doposażenie 
to jest niezbędne, gdyż nie ma możliwości organizacji kształcenia w ramach danej kwalifikacji w 
miejscu pracy lub w formie programów stażowych. Ponadto diagnoza powinna obejmować wnioski z 
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przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia 
(jeśli dotyczy). 

o Poddziałanie 8.3.1 – następujące dostosowanie zapisów do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020: 
 9. W przypadku realizacji projektów, w których przewidziano doskonalenie zawodowe nauczycieli i 

instruktorów praktycznej nauki zawodów dodatkowo punktowane zostaną te projekty, które będą 
zakładały realizację studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do 
wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowo 
wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego branżowego, zawodów 
wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych 
kierunków nauczania kształcenia lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub 
lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli.  

 11.10. Dodatkowo punktowane będą projekty, w których pracodawcy lub przedsiębiorcy partycypują 
finansowo w wymiarze co najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego uczniowskiego. 

o Poddziałanie 8.3.1 – następująca zmiana: 
 16.Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%)c) dostosowania lub adaptacji 

(prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. (maks. 60 10% wartości projektu). 
Uzasadnienie zmiany: IZ WRPO podjęła decyzję o możliwości realizacji odrębnie poszczególnych 
typów wsparcia celem umożliwienia realizacji „małych” projektów dostosowanych do bieżących 
potrzeb szkoły/placówki. Mając na uwadze powyższe oraz fakt niewykorzystania puli przeznaczonej 
na cross-financing IZ podjęła decyzję o zwiększeniu jego poziomu. Powyższe pozwoli na składanie 
projektów, które będą dotyczyły w większej części adaptacji/modernizacji i zakupu środków trwałych 
niezbędnych np.: do wyposażenia szkoły/pracowni szkolnych. 

 17. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków 
kwalifikowalnych: W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego 
poddziałania wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej 
wskazanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na 
lata 2014-2020 oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20 60% 
wydatków projektu; uzasadnienie zmiany jak powyżej. 

o Poddziałanie 8.3.3 – następujące zmiany: 
 5. Lista wskaźników produktu: Dodano: Liczba cechów rzemieślniczych zaangażowanych w 

proces kształcenia dualnego (szt.); uzasadnienie zmiany: Z uwagi na zwiększenie zakresu 
przedmiotowego i finansowego projektu „Czas zawodowców Bis- zawodowa Wielkopolska” dodano 
nowy wskaźnik w celach monitoringowych. 

o Poddziałanie 8.3.4 – następujące zmiany: 
 15. Limity i ograniczenia 3.Zapis usunięty Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą 

stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły 
lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich 
realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o 
dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w 
ramach RPO oraz programów rządowych. Dofinansowanie mogą uzyskać te formy wsparcia , które 
w tym samym zakresie nie są finansowane z innych źródeł, w tym ze środków subwencji 
oświatowej.; uzasadnienie zmiany: Dostosowanie zapisów do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

 15. Limity i ograniczenia 5.Korekty zapisu Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób 
obejmowanych wsparciem. W przypadku szkół lub placówek systemu oświaty diagnoza powinna być 
przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot 
prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ 
prowadzący bądź osobę uprawnioną do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę 
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powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. 
placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. 
W zakresie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego 
diagnoza powinna ponadto obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny 
stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element 
wniosku o dofinansowanie. W przypadku realizacji działań polegających na wyposażeniu pracowni 
lub warsztatów szkolnych z diagnozy musi wynikać, iż wyposażenie to jest niezbędne, gdyż nie ma 
możliwości organizacji kształcenia w ramach danej kwalifikacji w miejscu pracy lub w formie 
programów stażowych. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia 
społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe.; uzasadnienie zmiany: jak wyżej. 

 15. Limity i ograniczenia 7. Korekta zapisu W przypadku realizacji projektów, w których 
przewidziano doskonalenie zawodowe nauczycieli dodatkowo punktowane będą te projekty, które 
zakładają realizację studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do 
wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów 
nowowprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, zawodów wprowadzonych 
w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych kierunków kształcenia 
lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki 
kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego.; uzasadnienie zmiany: Korekta dostosowująca 
do czasokresu realizacji planowanego konkursu. 

 16. Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (…) W przypadku projektów 
współfinansowanych z EFS crossfinancing może dotyczyć wyłącznie: a) zakupu nieruchomości, b) 
zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe 
przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w 
budynku, c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i 
pomieszczeń. (maks. 10 60 % wartości projektu); uzasadnienie zmiany: Z uwagi na 
niewykorzystanie puli przeznaczonej na cross-financing podjęto decyzję o zwiększeniu jego 
poziomu. Powyższe umożliwi wnioskodawcom składanie wniosków, które będą mogły w większym 
zakresie dotyczyć adaptacji/modernizacji i zakupu środków trwałych niezbędnych np.: do 
wyposażenia szkoły/pracowni szkolnych. 

 17.Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków 
kwalifikowalnych: W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego 
poddziałania wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej 
wskazanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na 
lata 2014-2020 oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20 60 % 
wydatków projektu; uzasadnienie zmiany: jak powyżej. 

 Rozdział 2.Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ oraz 3. Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

o Realokacja wynikająca z zapotrzebowania jakie pojawiło się w Poddziałaniu 5.2.2 Tabor kolejowy dla 
regionalnych przewozów pasażerskich w związku z projektem pozakonkursowym pn. „Rozwój 
publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego - 
dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych” realizowanym przez Koleje Wielkopolskie spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 
 Oś 5 było 411 681 105,00 zł, jest  411 681 105,00 zł; 
 Działanie 5.2 było 191 681 105,00zł, jest 191 681 105,00 zł; 
 Poddziałanie 5.2.1 było 131 000 000,00 zł, jest 125 689 863,00 zł; 
 Poddziałanie 5.2.2 było 60 681 105,00 zł, jest 65 991 242,00 zł. 

 Zał. nr 2, Tabela wskaźników rezultatu i produktu. 
o Aktualizacja załącznika – dodanie nowych wskaźników w związku z aktualizacją Wykazu projektów 

zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. 

 Zał. nr 3, Kryteria Wyboru Projektów EFRR 
o Aktualizacja załącznika – aktualizacja zapisów w związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący 

WRPO 2014+ Uchwały nr 161 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nowych kryteriów 
wyboru projektów dla projektu pozakonkursowego Miasta Poznania pt. „Integracja węzłów na północnej 
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obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” w ramach 
Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. 

 Zał. nr 3, Kryteria Wyboru Projektów EFS 
o Aktualizacja załącznika – aktualizacja zapisów w związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący 

WRPO 2014+ Uchwał nr 158, 159, 160 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nowych 
kryteriów wyboru projektów dla Osi 6 Rynek pracy, 7 Włączenie społeczne i 8 Edukacja . 

 Zał. nr 4, Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego 
o Aktualizacja załącznika – Dot. wpisania projektów pozakonkursowych PKP PLK SA pn. „Budowa 

drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 
od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp. – prace projektowe” oraz 
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa – prace 
przygotowawcze”. Ponadto dokonano zmian w projekcie Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego/Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 
2020” 

 Zał. 6, 7, 8, Roczny plan działania na rok 2021 dla Osi 6, 7 i 8 
o Aktualizacja załącznika – aktualizacja zapisów w związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący 

WRPO 2014+ Uchwał nr 158, 159, 160 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nowych 
kryteriów wyboru projektów dla Osi 6 Rynek pracy, 7 Włączenie społeczne i 8 Edukacja. 

 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-
szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-17-z-dnia-23-wrzesnia-2021-r 

 
 


 
 

Dnia 23 września 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 czerwca 2020 r. r. zostały umieszczone w Wykazie zmian 
do Harmonogramu naborów wniosków. Dotyczą one następującej zmiany: 

 Dodano nabory wniosków o dofinansowanie w: 
o Działaniu 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. 

 Zmieniono termin rozpoczęcia naboru w: 
o Poddziałaniu 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.  

 Zmieniono kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w:  
o Poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe,  
o Poddziałaniu 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-wrzesien-2021 







 
 

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; 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-17-z-dnia-23-wrzesnia-2021-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-17-z-dnia-23-wrzesnia-2021-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-rok-2021-wrzesien-2021
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-rok-2021-wrzesien-2021
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 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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