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Dodatek do numeru 4(175)/2022 
 

 
 

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, kwiecień 2022 
 

AKTUALIZACJA – INFORMACJE DODATKOWE 
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Informacje dodatkowe 

 
 
 

 

Ambasada i Konsulat USA w Warszawie 

Aleje Ujazdowskie 29/31 
00-540 Warszawa 

tel.: +48 22 504 2000 
grantspoland@state.gov 

https://pl.usembassy.gov/pl 
 
 
 
 

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce 
Granty na wsparcie programów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce 

 
Celem Konkursu jest wsparcie programów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność w 
Polsce. Preferowane będą projekty, które: 

 wspierają osoby ze środowisk marginalizowanych; 

 propagują społeczną przedsiębiorczość; 

 są adresowane do społeczności w mniejszych miastach i miasteczkach. 
Możliwe jest przeznaczenie części środków na finansowanie działań koordynacyjnych i 
administracyjnych (księgowość, dostawa sprzętu itp.), suma ta nie może jednak przekroczyć 20 proc. 
wysokości grantu. 
Składane wnioski muszą podejmować przynajmniej jeden z przedstawionych wyżej tematów; ponadto 
preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które: 

 przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami; 

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

 włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich 
grupach, jak osoby niepełnosprawne, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów 
wiejskich. 

 
Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne oraz 
media. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit: 

 organizacja może złożyć jeden wniosek; o dofinansowanie nie powinny się ubiegać organizacje, 
które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie; 

 amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą się ubiegać o granty, powinny jednak 
wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski; 

 
Wysokość dotacji: dofinansowanie w wysokości do 20.000 dolarów. 
 

https://pl.usembassy.gov/pl/embassy-consulate-pl/ambasada-usa-w-warszawie/
mailto:grantspoland@state.gov
https://pl.usembassy.gov/pl
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 20 maja 2022 roku, do godziny 
17:00. Pełną dokumentację należy przesłać na adres: grantspoland@state.gov. W temacie e-maila 
należy wpisać nazwę organizacji ubiegającej się o grant, następnie liczbę NOFO, czyli WAW-NOFO-
FY22-03. 
W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

 wypełniony formularz wnioskowy (proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu słów); 

 CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant; 

 formularz SF-424 (Application for Federal Assistance); 

 formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs); 

 potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov (Uwaga: procedura może trwać kilka 
tygodni.Szczegóły rejestracji w SAM.gov znajdują się na stronie z ogłoszeniem o naborze, link 
poniżej). 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-
grantow/nofo_przedsiebiorczosc_innowacyjnosc/ 
 
 

 
 
 

 

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego 

ul. Aleja Jana Pawła II 17  
00-854 Warszawa 
tel. 22 586 89 99  

fundacja@santander.pl 
https://fundacja.santander.pl/ 

 
 
 
 
Tu mieszkam, tu zmieniam EKO 
 
Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, 
wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego 
w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Konkurs polega na wyborze najciekawszych 
inicjatyw ekologicznych, mających na celu aranżację przestrzeni lokalnej poprzez m.in. nasadzenie 
roślin i drzew przez podmioty je realizujące we współpracy z właścicielami/dysponentami terenu i 
przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań. 
Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub 
aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc, 
takich jak:  

 roślinny mural; 

 portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość; 

 eko-ogród edukacyjny; 

 ogród kieszonkowy/park kieszonkowy; 

 rewitalizacja ogródka jordanowskiego; 

 zielona czytelnia; 

 inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w przestrzeni lokalnej. 
Projekt powinien być skierowany do dzieci lub młodzieży do 20 roku życia. 
Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 
Dofinansowane Projekty muszą zostać zrealizowane do 23 czerwca 2023 r. 
 

https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_przedsiebiorczosc_innowacyjnosc/
https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_przedsiebiorczosc_innowacyjnosc/
mailto:fundacja@santander.pl
https://fundacja.santander.pl/
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Wnioski mogą składać organizacje, które działają min. 2 lata, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, 
przedszkola. Co ważne, projekt może zgłosić każdy, kto spełnia powyższe kryteria. Jedna organizacja 
może złożyć tylko jeden wniosek. Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty 
komercyjne nie będą rozpatrywane. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków w bieżącej edycji to 200.000 zł; 

 kwota jednostkowej dotacji to 10.000 zł; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 22 kwietnia do 23 maja 2022 roku.  
W Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji 
elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/ 
 
 

 
 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

ul. Szczepanowskiego 15 A 
60-541 Poznań 

tel.: 61 845 62 00 
biuro@wfosgw.poznan.pl 

https://www.wfosgw.poznan.pl/ 
 
 
 
 
Przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych 
 

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego na przedsięwzięcia w zakresie działań 

planistycznych. Konkurs dotyczy przedsięwzięć pozostałych w zakresie działań planistycznych 
realizowanych w latach 2022-2023 na terenie województwa wielkopolskiego, zgodnie z Listą 
Przedsięwzięć Priorytetowych punkt VIII. 1 – Opracowanie wymaganych ustawowo planów i 
programów w dziedzinach objętych priorytetami WFOŚiGW w Poznaniu oraz VIII. 3 - Inne 
niewymienione działania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, ważne w skali regionalnej lub o 
znaczącej skali efektu ekologicznego.  
Pomoc finansowa może być udzielona wyłącznie na przedsięwzięcie, które:  

 nie zostało zakończone przed dniem złożenia Wniosku; 

 zostanie zrealizowane w całości; 

 koszty kwalifikowane zostaną poniesione w terminie od 01.06.2022 r. do 30.09.2023 r.; 

 wskutek realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty Efekt rzeczowy/ ekologiczny.  
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione na przygotowanie, opracowanie 
merytoryczne, skład graficzny dokumentów ważnych w skali regionalnej tj. opracowywanie polityk, 
strategii, planów lub programów w dziedzinie ochrony środowiska lub przyrody ważnych w skali 
lokalnej lub regionalnej, w tym dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
 
Wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz stowarzyszenia gmin 
lub powiatów tworzonych przez te jednostki. 

https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/
tel:+48618456200
mailto:biuro@wfosgw.poznan.pl
https://www.wfosgw.poznan.pl/
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Wnioskodawca może maksymalnie złożyć dwa wnioski w Naborze.  
 

Wysokość dotacji: kwota pomocy finansowej w formie dotacji może wynieść odpowiednio: 

 do 80% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G (Wskaźnik dochodów 
podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672, ze zm.)) 
określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1000 (dla określenia 
poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki 
międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w 
powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin); 

 do 60% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale pomiędzy 1000 do 1500; 

 do 40% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 1500; 

 intensywność dofinansowania przedsięwzięcia zależy od Wskaźnika dochodów podatkowych na 1 
mieszkańca w gminie; 

 Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej maksymalnej intensywności 
dofinansowania w formie dotacji, w zależności od ilości złożonych Wniosków. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 5 maja 2022 r. Wniosek należy 
sporządzić w języku polskim przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej 
Funduszu, zgodnie z ”Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami” (instrukcja dostępna na 
stronie ogłoszenia o naborze). 
Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę 
podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl.  
Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 
05.05.2022 r. do godz. 15:00. Wnioski złożone na skrzynkę podawczą ePUAP Funduszu należy 
przesłać do 05.05.2022 r. 
O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji 
papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą 
Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją Funduszu, 
Wnioskodawcy proszeni są, aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć 
ich w sposób trwały przy użyciu zszywek. 
Osoby do kontaktu w sprawie wniosku i umowy: 

 Julia Świokła – Chmielewska, tel. 61 845 62 79, jswiokla@wfosgw.poznan.pl 

 Dorota Borowska, tel. 61 845 62 35, dborowska@wfosgw.poznan.pl 

 Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88, arosik@wfosgw.poznan.pl 

 Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, mwagner@wfosgw.poznan.pl 

 Katarzyna Berska – Stachnik, tel. 61 845 62 65, kberska@wfosgw.poznan.pl. 
UWAGA: Od 1 marca 2022 r. biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. 
Dąbrowskiego 79A w Poznaniu, 60-529 Poznań, w Budynku Biurowym OMEGA. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/nabor-wnioskow-
na-przedsiewziecia-pozostale-w-zakresie-dzialan-planistycznych/ 
 
 
 

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-pozostale-w-zakresie-dzialan-planistycznych/
https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-pozostale-w-zakresie-dzialan-planistycznych/

