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 aktualne konkursy dla 
samorządów i 
organizacji 
pozarządowych 

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

 informacje o zmianach 
w kluczowych 
dokumentach 
programowych 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia  
i Studiów Samorządowych 
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office@wokiss.pl, www.wokiss.pl 
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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 

 Edukacja, szkolenia 
i kwalifikacje: 

o Strony od 18 do 19, 
o Strony od 27 do 28, 
o Strony od 31 do 32, 
o Strony od 38 do 39, 
o Strony od 49 do 51, 
o Strony od 73 do 75. 

 Kultura i nauka: 
o Strona 33, 
o Strony od 58 do 60, 
o Strony od 65 do 66. 

 Sport i rekreacja: 
o Strony od 45 do 46. 

 Ekologia i środowisko: 
o Strony od 8 do 10, 
o Strony od 52 do 58. 

 Zdrowie, bezpieczeństwo i 
ratownictwo: 

o Strony od 3 do 7, 
o Strony od 42 do 43, 

o Strony od 47 do 49, 
o Strony od 63 do 70, 
o Strony od 75 do 76, 
o Strona 78. 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 17 do 22, 
o Strony od 30 do 31, 
o Strona 44, 
o Strony od 69 do 70, 
o Strona 72, 
o Strony od 76 do 78. 

 Aktywność obywatelska, 
sprawna administracja, 
demokracja: 

o Strony od 10 do 11, 
o Strony od 16 do 17, 
o Strona 20, 
o Strony od 22 do 29, 
o Strony od 34 do 42, 
o Strony od 60 do 62, 
o Strony od 71 do 72. 

 Działalność 
międzynarodowa: 

o Strony od 22 do 24, 
o Strony od 38 do 39, 
o Strona 46, 
o Strony od 49 do 50, 
o Strony od 58 do 60, 
o Strony od 73 do 75. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strona 47. 

 Gospodarka i 
przedsiębiorczość: 

o Strony od 11 do 13, 
o Strony od 50 do 51. 

 Infrastruktura 
o Strony od 8 do 10, 
o Strony od 13 do 16. 

 Wsparcie dla Ukrainy 
o Strony od 30 do 31, 
o Strona 46, 
o Strony od 49 do 50, 
o Strony od 67 do 69. 
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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 11 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej 
skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej 
jej odporność 
Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU) 
Konkurs zamknięty nr: RPWP.11.02.00-IZ.00-30-001/22 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów stanowiących działania naprawcze w kontekście pandemii 
COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększających odporność systemu ochrony zdrowia i dostępność do 
usług w Wielkopolsce. Projekty dotyczące wsparcia ochrony zdrowia mogą być realizowane, jeśli dotyczą 
świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wynikających bezpośrednio z pandemii COVID-19 lub związanych ze 
skutkami pośrednimi pandemii m.in. zaniechaniem lub odroczeniem świadczeń medycznych dotyczących chorób 
takich jak np. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu 
oddechowego, choroby psychiczne, świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, 
pediatrii, opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.  
Wsparciem w ramach niniejszego konkursu zostaną objęte wyłącznie podmioty udzielające świadczeń w ramach 
POZ i AOS. 
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą: 

 doposażenie placówek medycznych w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną; 

 przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych (dopuszczalne tylko w uzasadnionych 
przypadkach); 

mailto:info@umww.pl
http://www.umww.pl/
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 zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków 
do dezynfekcji (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach powyższych punktów). 

Przewiduje się realizację projektów w dwóch wariantach:  

 bez pomocy publicznej – w zakresie projektów, w których nie występują przesłanki występowania pomocy 
publicznej, gdzie zakupiona/wytworzona infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby usług 
medycznych w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;  

 objęte pomocą publiczną – w zakresie projektów, w których może występować bądź zakłada się występowanie 
elementów komercyjnych, tj. zakupiona/wytworzona infrastruktura będzie również wykorzystywana na potrzeby 
usług medycznych poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale w 
zakresie zgodnym z posiadaną umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wsparcie udzielane będzie 
w ramach pomocy de minimis. W przedmiotowym przypadku warunkiem otrzymania wsparcia jest 
większościowy (powyżej 50%) udział przychodów pochodzących z usług medycznych świadczonych w ramach 
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia w przychodach ogółem Wnioskodawcy. 
Weryfikacja obejmować będzie ostatni zamknięty rok obrachunkowy. 

Do dofinansowania może być przyjęty wyłącznie projekt posiadający pozytywną OCI (opinia o celowości inwestycji), 
o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ww. opinia 
(jeśli dotyczy) powinna zostać załączona do wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie OCI nie jest wymagana w 
przypadku projektów, których wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku nie przekracza 2 mln PLN, a także 
obejmujących podstawową opiekę zdrowotną (POZ). Jeżeli projekt obejmuje zakres szerszy niż POZ, dla 
pozostałych zakresów zastosowanie ma obowiązek posiadania OCI. W przypadku projektów objętych pomocą de 
minimis wsparcie zostanie udzielone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020. 
Projekt musi być realizowany w granicach Województwa Wielkopolskiego. 
W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia większej liczby 
wniosków przez tego samego Wnioskodawcę, również jako Partnera, każdy z projektów uzyska ocenę negatywną 
Przykładowe koszty kwalifikowalne:  

 studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i 
ekonomiczne, badania i ekspertyzy (m.in. odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu 
istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie;  

 roboty budowlane;  

 materiały budowlane;  

 środki trwałe wraz z montażem;  

 wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem;  

 wyroby medyczne jednorazowego użytku, środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji (wyłącznie w 
ramach cross-financingu do wysokości 10% całkowitej wartości projektu);  

 promocja projektu;  

 podatek VAT będzie mógł być kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie miał prawnej 
możliwości jego odzyskania (elementy ujęte w zakresie rzeczowym projektu nie będą wykorzystywane do 
wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT), a elementy ujęte w zakresie rzeczowym projektu nie 
będą udostępnione innym podmiotom do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. 

 
Wnioski mogą składać: 

 podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej;  

 podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. 
Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielenie świadczeń 
opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu. 
Partnerstwo 
W celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone 
partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na 
warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Partnerem w projekcie nie może zostać 
podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (w tym na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy o 
finansach publicznych). Umowa zawierana będzie tylko z partnerem wiodącym, który będzie miał status 
Beneficjenta i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partner 
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wiodący będzie odgrywał zatem kluczową rolę w projekcie, w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot 
posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie 
doświadczenie, który tym samym wniesie znaczny wkład w jego realizację. Udział Partnera w realizacji projektu nie 
może mieć charakteru nieznacznego. 
 
Wysokość dotacji: 

 szacunkowa wartość alokacji wynosi 10.000.000,00 PLN; 

 minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 50.000,00 PLN; 

 maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu to 700.000,00 PLN. 

 maksymalny poziom dofinansowania projektu: do 70% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniami:  
o dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w 

zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;  

o w przypadku projektów objętych pomocą publiczną wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z 
wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku 
podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 
200.000 EUR. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 24 czerwca 2022 roku do godziny 15.30. Wniosek 
o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie 
Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) 
https://lsi.wielkopolskie.pl/ od 28 kwietnia 2022 r. od godziny 7.30 do 24 czerwca 2022 r. do godziny 15.30. 
Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 marca 
2022 r. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. 
Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 
do 15.30 pod adresem: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu 
głównym Urzędu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań. 
Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego 
al. Niepodległości 34 61-714 Poznań. 
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/415 
 
 

 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 11 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej 
skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej 
jej odporność 
Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU) 
Konkurs zamknięty nr: RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów stanowiących działania naprawcze w kontekście pandemii 
COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększających odporność systemu ochrony zdrowia i dostępność do 
usług w Wielkopolsce. Projekty dotyczące wsparcia ochrony zdrowia mogą być realizowane, jeśli dotyczą 
świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wynikających bezpośrednio z pandemii COVID-19 lub związanych ze 
skutkami pośrednimi pandemii m.in. zaniechaniem lub odroczeniem świadczeń medycznych dotyczących chorób 
takich jak np. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu 
oddechowego, choroby psychiczne, świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, 

https://lsi.wielkopolskie.pl/
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/415
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pediatrii, opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Wsparciem w ramach niniejszego 
konkursu zostaną objęte wyłącznie podmioty udzielające świadczeń w ramach leczenia szpitalnego.  
Infrastruktura wytworzona w ramach projektu może być wykorzystywana wyłącznie na rzecz udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie 
leczniczym posiadającym umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie 
zbieżnym z zakresem projektu. W związku z powyższym przewiduje się realizację projektów, w których nie 
występują przesłanki występowania pomocy publicznej, w których zakupiona/wytworzona infrastruktura 
wykorzystywana będzie wyłącznie do świadczenia usług medycznych w ramach świadczeń opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych. Do dofinansowania może być przyjęty, wyłącznie projekt posiadający pozytywną OCI, o której 
mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2 . Ww. opinia (jeśli 
dotyczy) powinna zostać załączona do wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie OCI (opinia o celowości 
inwestycji) nie jest wymagana w przypadku projektów, których wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku nie 
przekracza 2 mln PLN. 
Projekt musi być realizowany w granicach Województwa Wielkopolskiego. 
Dofinansowaniem w ramach konkursu zostaną objęte projekty polegające na wsparciu podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń w ramach leczenia szpitalnego. Wsparcie polegać będzie przede wszystkim na 
dostosowaniu infrastruktury podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym do potrzeb 
wynikających bezpośrednio oraz pośrednio z pandemii COVID-19 poprzez:  

 doposażenie placówek medycznych w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną;  

 zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego/ambulansów;  

 przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych (dopuszczalne tylko w uzasadnionych 
przypadkach);  

 zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do 
dezynfekcji (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach punktów powyższych). 

Przykładowe koszty kwalifikowalne:  

 studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i 
ekonomiczne, badania i ekspertyzy (m.in. odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu 
istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie;  

 roboty budowlane;  

 materiały budowlane;  

 środki trwałe wraz z montażem;  

 wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem;  

 wyroby medyczne jednorazowego użytku, środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji (wyłącznie w 
ramach cross-financingu do wysokości 10% całkowitej wartości projektu);  

 promocja projektu;  

 podatek VAT będzie mógł być kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie miał prawnej 
możliwości jego odzyskania (elementy ujęte w zakresie rzeczowym projektu nie będą wykorzystywane do 
wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT), a elementy ujęte w zakresie rzeczowym projektu nie 
będą udostępnione innym podmiotom do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. 

 
Wnioski mogą składać: 

 szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne; 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki im podległe; 

 podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich 
przekształceń); 

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną. 
Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielenie świadczeń 
opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu. 
W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 
Partnerstwo  
W celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone 
partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na 
warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Partnerem w projekcie nie może zostać 
podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (w tym na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy o 
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finansach publicznych). Umowa zawierana będzie tylko z partnerem wiodącym, który będzie miał status 
Beneficjenta i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partner 
wiodący będzie odgrywał zatem kluczową rolę w projekcie, w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot 
posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie 
doświadczenie, który tym samym wniesie znaczny wkład w jego realizację. Udział Partnera w realizacji projektu nie 
może mieć charakteru nieznacznego. 
 
Wysokość dotacji: 

 ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 80.000.000,00 PLN; 

 maksymalny poziom dofinansowania projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla 
projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020; 

 minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 50.000,00 PLN; 

 maksymalny poziom dofinansowania projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla 
projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i 
projektów hybrydowych na lata 2014-2020; 

 koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastyczności finansowej cross-financingu jest kwalifikowalny 
tylko do wysokości 10% całkowitej wartości projektu. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 24 czerwca 2022 roku do godziny 15.30. Wniosek 
o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie 
Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) 
https://lsi.wielkopolskie.pl/ od 28 kwietnia 2022 r. od godziny 7.30 do 24 czerwca 2022 r. do godziny 15.30. 
Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 marca 
2022 r. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. 
Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 
do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków 
mieszczący się w holu głównym Urzędu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań. 
Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego 
al. Niepodległości 34 61-714 Poznań 
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania. 
W przypadku Studium Wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku, oprócz formy papierowej wymagane jest 
złożenie również wersji elektronicznej zapisanej na nośniku (jedna płyta CD lub DVD) jako plik w formacie 
doc/docx/PDF – część opisowa oraz w formacie xls/xlsx – część obliczeniowa (arkusze kalkulacyjne muszą mieć 
odblokowane formuły aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń). Zaleca się również 
dołączenie wersji elektronicznej odpowiednio: - OCI wraz z wnioskiem o jej wydanie; - opinii biegłego rewidenta w 
zakresie badania sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok finansowy. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/416 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

https://lsi.wielkopolskie.pl/
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/416
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa 

 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne przyznawane na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub 
wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków 
lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych 
lub wodociągowych. Istnieje możliwość otrzymania środków na budowę lub przebudowę podziemnych zbiorników 
retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub 
przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe 
funkcjonowanie. W przypadku operacji w zakresie gromadzenia wód opadowych lub roztopowych nie obowiązuje 
wymóg realizacji poza terenem aglomeracji. 
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stwierdzono, iż poziom skanalizowania obszarów 
wiejskich w Polsce jest nadal bardzo niski. Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę 
wodno-ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości oraz wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców. 
Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz 
poprawę warunków życia. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania 
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w 
zakresie środowiska i klimatu. Wsparciem zostaną objęte operacje w miejscowościach zlokalizowanych poza 
aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 
Koszty kwalifikowalne obejmują: 

 koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych, w szczególności: 
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów 
oczyszczania ścieków; 

 koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 
Pomoc może być przyznana jeśli operacja: 

 realizowana jest w miejscowości, należącej do: 

 gminy wiejskiej lub 

 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub 

 gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 

 realizowana będzie poza terenem aglomeracji w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z 2019r. poz. 125, 534, 1495)  - wymóg nie obowiązuje w 
przypadku operacji w zakresie gromadzenia wód opadowych lub roztopowych; 

 jest spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju 
miejscowości; 

 spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 

 realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem. 

Kryteria oceny: 

 podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 
mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w 
roku, w którym na-stąpiło ogłoszenie o naborze, na poziomie:  
o nie więcej niż 50% średniej wojewódzkiej – 4 punkty,  
o powyżej 50% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 2 punkty,  
o powyżej 75% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 1 punkt; 

 średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy 
była wyższa lub równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie – 1 punkt;  

 operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona 
nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy, o których mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – 2 punkty 

 wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej znajdującej się na obszarze, o którym 
mowa w § 4 pkt 4 (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie 
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szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 526 ze 
zm.), na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej 
„wskaźnikiem zwodociągowania gminy”, według danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień 
rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, zwanych dalej „danymi GUS” – w przypadku realizacji 
operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:  
o nie więcej niż 70%  – 6 punktów,  
o powyżej 70% i nie więcej niż 85% – 4 punkty,  
o powyżej 85% i nie więcej niż 95% – 2 punkty;  

 wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej znajdującej się na obszarze, o którym 
mowa w § 4 pkt 4 wzmiankowanego rozporządzenia, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby 
mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej „wskaźnikiem skanalizowania gminy”, według danych GUS – w 
przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:  
o nie więcej niż 30% – 4 punkty,  
o powyżej 30% i nie więcej niż 40%  – 2 punkty,  
o powyżej 40% i nie więcej niż 50% – 1 punkt;  

 wskaźnik zwodociągowania gminy, według danych GUS, w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki 
ściekowej, wynosi:  
o powyżej 80% – 2 punkty,  
o powyżej 60% i nie więcej niż 80% – 1 punkt;  

 koszty kwalifikowalne operacji uwzględniają łącznie koszty z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej – 2,5 
punktu 

 operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu 
art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.06.2014, str. 1) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471) – 0,5 punktu. 

 operacja dotyczy budowy podziemnego zbiornika retencyjnego o łącznej pojemności:  
o powyżej 1000 m3 – 8 punktów,  
o powyżej 500 m3 i nie więcej niż 1000 m3 – 4 punkty,  
o nie mniej niż 200 m3 i nie więcej niż 500 m3 – 2 punkty 

Kryteria dla woj wielkopolskiego:  

 planowana operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań polegających na gromadzeniu i wykorzystaniu 
zebranych wód opadowych lub roztopowych na cele inne niż rolnicze – 3 punkty 

 jeżeli w ramach planowanej operacji:  
o co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych przeznaczy się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

– 3 punkty,  
o od 25% do 49,99% kosztów kwalifikowalnych przeznaczy się na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków – 2 punkty,  

 jeżeli planowana operacja przewiduje:  
o przebudowę sieci wodociągowej wybudowanej przed 2000 r. – 2 punkty,  
o przebudowę kanalizacji sieciowej wybudowanej przed 2000 r. – 2 punkty,  
o budowę, przebudowę lub wyposażenie budynków technicznych obsługujących sieć wodociągową lub sieć 

kanalizacyjną – 2 punkty 
Należy uzyskać minimum 12 punktów. 
 
Wnioski mogą składać: 

 gminy; 

 spółki, w których udziały mają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego; 

 związki międzygminne. 
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Wysokość dotacji: 

 limit dotacji w okresie realizacji PROW na lata 2014–2020 – w ramach „Gospodarki wodno-ściekowej” –  wynosi 
do 5.000.000 zł dla wnioskującego beneficjenta; 

 dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 1 kwietnia 2022 roku do 15 kwietnia 2022 roku. 
Wypełniony wniosek (dostępny na stronie ogłoszenia o konkursie wraz z instrukcją wypełniania wniosku) należy 
przesłać na adres Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań z dopiskiem „Wniosek o przyznanie pomocy – 
Gospodarka wodno-ściekowa”. W przypadku wyboru rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska) za dzień 
złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. 
Informacji na temat naboru udziela Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW: 
dow.sekretariat@umww.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2022/03/17/nabor-wnioskow-
na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa-2/ 
https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/gospodarka-wodno-sciekowa/ 

 
 



 
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

ul. Poleczki 33  
02 - 822 Warszawa 

tel. 800 38 00 84 
info@arimr.gov.pl 

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

Koła Gospodyń Wiejskich 
Nabór 2022 
 
Celem Konkursu jest wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich na realizację celów statutowych. Cele, na 
jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256). Zgodnie z powyższym KGW może 
wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z: 

 działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; 

 działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; 

 rozwojem przedsiębiorczości kobiet; 

 inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; 

 upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia 
gospodarstw domowych; 

 reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; 

 rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. 
 
Wnioski mogą składać koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 
 
Wysokość dotacji: 

https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2022/03/17/nabor-wnioskow-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa-2/
https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2022/03/17/nabor-wnioskow-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa-2/
https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/gospodarka-wodno-sciekowa/
mailto:info@arimr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/arimr
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 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń 
wiejskich w 2022 r. wynosi 70 mln zł; 

 wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi: 
o 5.000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków; 
o 6.000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków; 
o 7.000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 września 2022 roku, ale nie dłużej niż do 
wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. 
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na 
formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy 

ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2022-pomoc-finansowa-
przeznaczona-na-realizacje-celow-statutowych-kol 
 
 



 
 

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.); 

https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2022-pomoc-finansowa-przeznaczona-na-realizacje-celow-statutowych-kol
https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2022-pomoc-finansowa-przeznaczona-na-realizacje-celow-statutowych-kol
mailto:bgk@bgk.com.pl
../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/pid-16812/www.bgk.pl/
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 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  
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.). 
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 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.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/bezzwrotne-
wsparcie-budownictwa/ 
 
 



 
 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

ul. Plac Europejski 2 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego  
Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T 
Konkurs Nr POIiŚ.3.1/1/22 



Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla 
pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz doposażenia szkół 
w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. 
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione w okresie 
kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 
2020 polegające na wyznaczeniu, wyniesieniu i doposażeniu przejść dla pieszych oraz doposażeniu szkół 
w narzędzia edukacyjne (zakup i montaż). 
Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie: 

 wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie (bezinwestycyjne); 

https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa/
https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa/
mailto:cupt@cupt.gov.pl
https://www.cupt.gov.pl/
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 wyniesienie przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla rowerzystów – celem poprawy widoczności pieszych lub 
rowerzystów i wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia lub przejazdu; 

 azyl dla pieszych – celem poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez zapewnienie bezpiecznej strefy 
oczekiwania i skrócenia odcinka przejścia przez jezdnię; 

 ogrodzenie/balustrada – jako zabezpieczania powierzchni przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów; 

 próg wyspowy, płytowy, listwowy – ograniczający prędkość pojazdów na drogach; 

 wyświetlacz prędkości – w celu uspokojenia ruchu na newralgicznych odcinkach dróg, np. przy przejściach 
przez miejscowości, przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów lub ostrymi zakrętami; 

 wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”) – dla pieszych lub rowerzystów – sygnalizatory akustyczne i wibracyjne 
na przejściach dla pieszych - zwiększające bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu; 

 miasteczko rowerowe stacjonarne – czyli kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu 
drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na 
rowerze; 

 miasteczko rowerowe mobilne – j.w w wersji mobilnej; 

 miasteczko ruchu drogowego; 

 symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna) – urządzenie przeznaczone do 
użytkowania w placówkach; 

 trenażer czasu reakcji - urządzenie przeznaczone do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu 
reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia; 

 symulator zderzenia (zasady działania pasów 3 punktowych i innych urządzeń zabezpieczających dzieci) – 
symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h; 

 symulator przejścia dla pieszych – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych; 

 koszty montażu; 

 gwarancje dla zakupionego sprzętu (gwarancja powinna obejmować okres trwałości projektu tj. co najmniej 5 
lat od chwili zakupu); 

 koszty zarządzania projektem – wydatki osobowe do 1% kosztów bezpośrednich (zadań w ramach Projektu); 

 działania informacyjno-promocyjne realizowane siłami własnymi. 
Projekt/WoD może się składać z jednego lub kilku zadań. Zadanie jest to suma działań planowanych do realizacji 
w konkretnym okresie stanowiące całość związaną z konkretnym wskaźnikiem wykazanym w WoD. 
 
Wnioski mogą składać gminy, gminne samorządowe jednostki organizacyjne oraz gminne osoby prawne. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja 100.000.000,00 zł; 

 maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych; 

 maksymalna wartość dofinansowania (UE) projektu w konkursie wynosi 457.550,00 złotych, co stanowi 
równowartości kwoty 100.000 EUR przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego 
kursu wymiany stosowanego przez KE. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 31 marca 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku. 
Wymagane jest złożenie WOD w formie elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z edytowalną elektroniczną postacią wniosku i załączników. 
Kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinien zostać opatrzony formularz wniosku o dofinansowanie oraz 
wszystkie wymagane oświadczenia. skrytka ePUAP: /CUPT/SkrytkaESP. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-rozwoj-drogowej-i-
lotniczej-sieci-ten-t/ 
 
 

 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-rozwoj-drogowej-i-lotniczej-sieci-ten-t/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-rozwoj-drogowej-i-lotniczej-sieci-ten-t/
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach  
Konkurs Nr POIiŚ.6.1/1/22 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie 
zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP). Do wydatków 
kwalifikowalnych zalicza się wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione w związku z opracowaniem i 
przyjęciem SUMP w okresie kwalifikowalności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020.  
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia), tj. 
miasta średnie i ich obszary funkcjonalne, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze, o których mowa w 
rozdziale 3.1.2 Umowy Partnerstwa oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. Listę średnich miast, 
które mogą ubiegać się o dofinansowanie w konkursie zawiera załącznik nr 9 do Regulaminu, dostępny na stronie 
ogłoszenia o konkursie. Do miast z województwa wielkopolskiego, mogących brać udział w naborze, należą: 
Chodzież, Gniezno, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów 
Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, 
Września, Złotów. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja 8.000.000 zł; 

 maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 24 marca 2022 roku do 22 kwietnia 2022 roku. 
Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia WOD w jednej z poniższych form: 

 elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z edytowalną elektroniczną postacią 
wniosku i załączników z uwzględnieniem następujących warunków: wniosek o dofinansowanie, wszystkie 
wymagane oświadczenia i deklaracje oraz upoważnienie /pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy 
(jeśli dotyczy) muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wnioskodawcy. 

 pisemnej podpisanej własnoręcznie wraz z edytowalną elektroniczną postacią wniosku i załączników 
z uwzględnieniem poniższych warunków: 
o wniosek o dofinansowanie, oświadczenia i deklaracje oraz upoważnienie /pełnomocnictwo do 

reprezentowania wnioskodawcy (jeśli dotyczy) muszą zostać - na ostatniej stronie - własnoręcznie 
podpisane w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację osoby podpisującej i opieczętowane imienną 
pieczątką (o ile osoba podpisująca ją posiada) oraz parafowane na każdej - oprócz tych podpisanych - 
stronie,  

o elektroniczna edytowalna postać wniosku wraz z załącznikami powinna zostać przekazana na płycie 
CD/DVD w uporządkowanych w katalogach (osobno wniosek i załączniki ponumerowane zgodnie z 
kolejnością określoną w liście załączników do WOD, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu), 

o dokumenty w formie papierowej powinny zostać przekazane w segregatorach w następującej kolejności: 
wniosek o dofinansowanie, lista załączników, załączniki w kolejności zgodnej z listą załączników, a każdy 
załącznik należy poprzedzić kartą informacyjną informującą o rodzaju i numerze załącznika z listy; w 
przypadku jeśli załącznik nie dotyczy danego projektu należy umieścić kartę informacyjną z adnotacją „nie 
dotyczy”.  

Niezależnie od wybranej przez wnioskodawcę formy złożonej dokumentacji, pliki nie mogą być skompresowane 
w żadnym formacie (*.zip, *.rar), a obrazy (np. mapy, zdjęcia, skany, etc.) powinny być czytelne i zapisane w 
formacie .jpg lub .pdf, natomiast ew. tabele/modele finansowe w formacie .xls, .xlsx, .xlsm lub .xlsb (arkusze 
kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, w celu umożliwienia prześledzenia poprawności dokonanych 
wyliczeń). 
WOD oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/e do reprezentowania 
wnioskodawcy (stosowne dokumenty z których wynika upoważnienie należy załączyć do wniosku).  
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Dokumenty sporządzone przez samego wnioskodawcę powinny być opatrzone podpisem osoby go reprezentującej 
lub osoby przez nią upoważnionej, natomiast kopie dokumentów sporządzonych przez inne podmioty powinny być 
opatrzone potwierdzeniem za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą wnioskodawcę lub osobę przez 
nią upoważnioną. 
WOD w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym musi być tożsamy 
z edytowalną postacią elektroniczną WOD, co wnioskodawca potwierdza w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 
8.1 do WOD. 
Przy sporządzaniu WOD wnioskodawca zobowiązany jest do korzystania z formularza WOD w postaci 
elektronicznej oraz instrukcji sektorowej do wypełniania formularza WOD, które stanowią Załącznik nr 2 do 
Regulaminu. 
WOD należy wypełnić w języku polskim.  
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie pisemnej wraz z postacią elektroniczną osobiście albo przez 
posłańca (z możliwością otrzymania na miejscu potwierdzenia wpływu wniosku opatrzonego podpisem i datą), 
przesyłką kurierską w kancelarii siedziby CUPT w dni robocze w godzinach pracy urzędu (815-1615) albo za 
pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej przez ePUAP (adres skrytki: /CUPT/SkrytkaESP). 
Adres siedziby CUPT: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-
transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-
wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/2332-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach-3 
 
 

 
 
 

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. 
 

https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/2332-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach-3
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/2332-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach-3
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/2332-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach-3
http://www.auchan.pl/
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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 
 
 

 




Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 

ul. Chmielna 73 
00-801 Warszawa

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

https://www.fundacja.bgk.pl/ 
 






Program "Skrzydła dla Mamy" 
 
Celem Konkursu jest wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach 
macierzyńskich lub rodzicielskich, niepracujących mam opiekujących się dziećmi, które uczęszczają do przedszkola 
i szkoły, czy też mam opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. Celem jest ułatwienie mamom powrotu do 
pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką 
nad dzieckiem przedszkolnym, szkolnym lub dzieckiem z niepełnosprawnością. Chcemy umożliwić im nie tylko 
podwyższenie swoich kompetencji zawodowych, i tym samym podjęcie na nowo pracy, ale również pomóc w 
odkrywaniu swoich talentów. Zadaniem podmiotów, które się do nas zgłoszą, będzie zorganizowanie dla mam 
cyklicznych zajęć lub warsztatów. 
W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na: 

 przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, 
kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć; 

 cykl warsztatów o różnej tematyce; 

 zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych; 

 usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto; 

 koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1.000,00 zł brutto; 

 koszty wynajęcia sali na warsztaty, koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto; 

 ewentualne porady specjalistyczne; 

 ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.). 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje; 

 stowarzyszenia; 

https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan
mailto:fundacja@fundacjabgk.pl
https://www.fundacja.bgk.pl/
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 biblioteki publiczne; 

 domy kultury; 

 gminy (jednostki samorządu terytorialnego); 

 Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR. 
 
Wysokość dotacji:  

 15.000 zł brutto dla maksymalnie 30 najlepiej ocenionych projektów; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 25 kwietnia 2022 roku. Wnioski należy składać w 
wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem 
https://dotacje.fundacjabgk.pl/login.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/program/skrzydla-dla-
mamy/?fbclid=IwAR34QlaNP7V2fm9b4FKzP0E-Yvg9jWlDvCLzU6qkIGjN5HP5iwwnouHSJlI 
 
 







"Dzieci Kapitana Nemo" 
Edycja 2022 
 
Celem Konkursu jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki 
zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Niech ich sukcesy nie zostaną zapomniane, ale 
niech staną się przykładem i inspiracją dla młodych Polaków. Założeniem Konkursu jest zatem: 

 wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz uświadomienie 
młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii;  

 rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, a 
których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży;  

 pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, mało znanych i 
rozpoznawalnych. 

W ramach programu dofinansowanie może być przeznaczone na: 

 przygotowanie zajęć/warsztatów; 

 zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.; 

 koordynację projektu; 

 koszty księgowości; 

 wynajem sali. 
Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty spełniające następujące kryteria:  

 odbiorcami Projektu są: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych 
(wszystkie klasy), zamieszkujący gminy do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

 tematyka Projektu powinna dotyczyć mało znanych obywateli polskiego pochodzenia, żyjących w XIX i XX w., 
zasłużonych na rzecz narodu polskiego, których działalność miała, lub mieć mogła, wpływ na rozwój społeczny 
i gospodarczy; 

 projekt nie powinien dotyczyć postaci powszechnie znanych, przywódców politycznych, bojowników 
narodowowyzwoleńczych i dowódców wojskowych; 

 przykładowe formy realizacji Projektu to: warsztaty, lekcje tematyczne, wystawy, gry (np. miejskie, terenowe, 
planszowe) i inne;  

 czas trwania realizacji projektu: od 1 do 4 miesięcy. 
Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje;  

 stowarzyszenia;  

https://www.fundacja.bgk.pl/program/skrzydla-dla-mamy/?fbclid=IwAR34QlaNP7V2fm9b4FKzP0E-Yvg9jWlDvCLzU6qkIGjN5HP5iwwnouHSJlI
https://www.fundacja.bgk.pl/program/skrzydla-dla-mamy/?fbclid=IwAR34QlaNP7V2fm9b4FKzP0E-Yvg9jWlDvCLzU6qkIGjN5HP5iwwnouHSJlI
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 publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;  

 biblioteki publiczne;  

 domy kultury. 
 
Wysokość dotacji: 

 dofinansowanie do 15.000,00 złotych brutto dla 30 najlepszych projektów. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 9 maja 2022 roku do godz. 23:59. Wniosek należy 
złożyć w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/program/dzieci-kapitana-nemo/ 
 
 

 
 
 

 

Fundacja Castorama 

ul. Krakowiaków 78 
02-255 Warszawa 

www.castorama.pl/zobacz-rowniez/fundacja/fundacja-castorama 
 
 
 
 

„Dobre Domy” - wsparcie z zakresu mieszkalnictwa 
 
Celem Konkursu jest realizacja celów statutowych Fundacji poprzez: 

 niesienie pomocy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osobom będącym w potrzebie na skutek 
trudności finansowych, choroby, niepełnosprawności lub innej ciężkiej choroby; 

 organizowanie pomocy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, 
wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych; 

 organizowanie pomocy dla osób poszkodowanych wskutek klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych; 

 organizowanie, w tym finansowanie lub dofinansowanie, remontów i napraw ośrodków dla dzieci i innych osób 
znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej lub zdrowotnej; 

 kształtowanie i szerzenie zasad i wartości etycznych oraz postaw wrażliwości; 

 promocja i organizacja wolontariatu mającego na celu wsparcie inicjatyw zapisanych w celach Fundacji. 
Fundacja pragnie wspierać nowe i istniejące inicjatywy, które koncentrują się na zapewnieniu dobrych domów i 
poprawie przestrzeni społecznej, tym najbardziej potrzebującym pomocy. Może to oznaczać pracę z organizacjami, 
które pomagają zapobiegać bezdomności, lub które wspierają ludzi mających problemy z warunkami 
mieszkaniowymi, lub mogą zapewnić wsparcie na odnowienie schronienia oraz przestrzeni społecznej, pomagając 
stworzyć domową atmosferę.  
 
Wnioski mogą składać organizacje charytatywne, a także lokalne organizacje i społeczności: 

 Fundacja Castorama obsługuje wnioski od osób indywidualnych tylko za pośrednictwem organizacji 
charytatywnej lub innej organizacji pożytku publicznego. Aby ubiegać się o wsparcie osoby potrzebujące muszą 
być reprezentowane przez jedną z wymienionych organizacji. 

 Kryteria dla organizacji aplikującej: 
o musi być zarejestrowaną organizacją charytatywną lub organizacją pożytku publicznego; 
o powinna nieść pomoc w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osobom będącym w potrzebie na 

skutek trudności finansowych, choroby, niepełnosprawności lub innej ciężkiej sytuacji; 
o powinna realizować projekty związane z zapewnieniem, utrzymaniem, naprawą i poprawą warunków 

mieszkaniowych i przestrzeni publicznych lub udzielaniem porad i wsparcia mieszkalnego. 

https://www.fundacja.bgk.pl/program/dzieci-kapitana-nemo/
https://www.castorama.pl/zobacz-rowniez/fundacja/fundacja-castorama
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Wysokość dotacji: 

 formy wsparcia: darowizny finansowe, darowizny rzeczowe i wolontariat; 

 kwota wsparcia nieznana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w systemie ciągłym przez cały rok., wyłącznie w formie 
elektronicznej. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie Fundacji, w zakładce „złóż wniosek”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.castorama.pl/zobacz-rowniez/fundacja/fundacja-castorama 
 

 
 
 
 

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/ 

 
 














https://www.castorama.pl/zobacz-rowniez/fundacja/fundacja-castorama
mailto:info@mott.org
http://www.mott.org/


  

 

- 21 - 
 

Fundacja Civis Polonus 

Bagatela 10 lok. 34a i 47 
00-585 Warszawa 
Tel. 22 827 52 49 

rownacszanse@civispolonus.org.pl 








Program „Równać szanse” 
Konkurs Małe Granty
 
Celem Konkursu jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży z małych miejscowości, które 
ułatwią jej dobry start w dorosłe życie; wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i 
emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w 
projekcie młodzi ludzie mogą: 

 poznać swoje możliwości i uwierzyć w siebie;  

 nauczyć się kierować swoimi działaniami i odpowiedzialnie podejmować decyzje;  

 znać i rozumieć otoczenie społeczne w którym żyją;  

 nauczyć się nawiązywać współpracę z innymi osobami i rozwijać z nimi dobre relacje. 
Projekty muszą spełniać następujące wymogi: 

 włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami 
i bezpośrednimi realizatorami projektu;  

 dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;  

 uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika;  

 tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie 
udział grupa co najmniej 10 uczestników;  

 włączać wielu partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi 
organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);  

 dać możliwość wprowadzenia działań onlinowych w wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających prowadzenie 
rzeczywistych działań;  

 komponenty szkoleniowe i warsztatowe, powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych 
działań projektowych;  

 w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca 
zamieszkania, klasy szkolnej itp. 

 w projektach można zaplanować działania włączające młodzież w akcje pomocowe na rzecz uchodźców i we 
wspólne działania z młodzieżą z Ukrainy. 

Termin realizacji projektów: 1 września 2022 r. a 30 kwietnia 2023 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

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

 powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;  

 powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;  

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

z miejscowości do 20.000 mieszkańców. 
W konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek. 
 
Wysokość dotacji: 

 dotacje do 10 000 zł przyznawane na realizację 6-miesięcznych projektów; 

 pozafinansowe formy wsparcia: 
o szkolenie i doradztwo na etapie składania wniosków; 

http://civispolonus.org.pl/
mailto:rownacszanse@civispolonus.org.pl
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o szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów;  
o wizyty w miejscu realizacji działań;  
o gadżety dla każdego z uczestników dotowanych projektów (m.in. koszulki). 
Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z 
innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego) 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 4 kwietnia 2022 r. do 25 maja 2022 r., do godz. 
12.00. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie korzystając z Panelu Wnioskodawcy znajdującego się na 
stronie internetowej www.rownacszanse.org.pl. 
Informacji o Konkursie udziela Organizator – Fundacja Civis Polonus telefonicznie 609 458 344 lub pocztą 
elektroniczną:  

 artur.lega@civispolonus.org.pl; 

 pawel.walecki@civispolonus.org.pl; 

 rownacszanse@civispolonus.org.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://rownacszanse.org.pl/kmg/ruszyl-nabor-
wnioskow/?utm_source=www&utm_medium=ngopl&utm_campaign=kmg22 
 
 

 
 
 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 

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

 
 
 
 

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

 problemy społeczne, socjalne,  

 edukacja i wychowanie,  

 rozwój przedsiębiorczości,  

 dziedzictwo kulturowe,  

 rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

 rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

 rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów. 

mailto:artur.lega@civispolonus.org.pl
mailto:pawel.walecki@civispolonus.org.pl
https://rownacszanse.org.pl/kmg/ruszyl-nabor-wnioskow/?utm_source=www&utm_medium=ngopl&utm_campaign=kmg22
https://rownacszanse.org.pl/kmg/ruszyl-nabor-wnioskow/?utm_source=www&utm_medium=ngopl&utm_campaign=kmg22
mailto:biuro@fed.org.pl
http://www.fed.org.pl/


  

 

- 23 - 
 

 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe: 

 stowarzyszenia; 

 fundacje; 

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

 
Wysokość dotacji: 

 maksymalne dofinansowanie to 40 000 zł; 

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

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

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



 
 
 

Fundacja 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. 
 

https://programrita.org/wklady-wlasne/
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(98,97,116,111,114,121,64,98,97,116,111,114,121,46,111,114,103,46,112,108)+'?')
http://www.batory.org.pl/
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Wysokość dotacji - dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 euro.  
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa i okres jej wykorzystania dłuższy.  
 
Termin składania wniosków - wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy. 
Wniosek należy przygotować w języku białoruskim lub rosyjskim. We wniosku należy przedstawić: 

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

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

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/dla-bialorusi/ 
 







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

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

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

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

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









 
 
 
 

http://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/dla-bialorusi/
mailto:prawakobiet@batory.org.pl
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/
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Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
Konkurs na dotacje instytucjonalne 
 
 
Celem Konkursu jest przyznanie dotacji instytucjonalnych organizacjom społecznym, których działalność jest 
istotna dla całego trzeciego sektora, branży lub obszaru, w jakim działają. Dotacje powinny służyć takiemu 
wzmocnieniu organizacji, które umożliwi im długofalową i efektywną realizację ich misji. Dzięki dotacjom 
organizacje będą mogły zainwestować w rozwój instytucjonalny i wzmocnienie fundamentów swojego działania, 
oraz zyskać stabilność finansową, umożliwiającą prowadzenie działań w sposób bardziej efektywny i na większą 
skalę. 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 13 programów 
prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch 
przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie 
społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. 
Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych w Programie przyznawane jest na działania prowadzone przez 
polskie organizacje społeczne. W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w 
Traktacie Europejskim oraz w Regulacjach w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego: poszanowaniem 
godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób 
należących do mniejszości. 
Dotacje można przeznaczyć na:  

 realizację działań mających na celu wzmocnienie i rozwój organizacji, zgodnie z przyjętą przez organizację 
długofalową strategią/planem działania; 

 prowadzenie bieżącej działalności zgodnej z misją organizacji, zgodnie z przyjętą przez organizację 
długofalową strategią/planem działania. 

 
Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce: stowarzyszenia rejestrowe, fundacje oraz związki stowarzyszeń, 
które spełniają poniższe warunki:  

 należą do co najmniej jednej z poniższych grup:  
o organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, czyli organizacje prowadzące ogólnopolskie 

działania na rzecz innych organizacji społecznych w Polsce, wspierające je merytorycznie i technicznie (np. 
dostarczające informacje, wiedzę i opinie o działalności społecznej w Polsce, budujące potencjał i zdolności 
ich działania, reprezentujące środowisko organizacji społecznych w działaniach strażniczych lub 
rzeczniczych); 

o ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w co najmniej 
jednym z obszarów wspieranych przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Angażowanie 
obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, Ochrona praw człowieka i równe 
traktowanie, Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego), 
prowadzące działania służące wspieraniu swoich organizacji członkowskich oraz wpływaniu na 
ogólnopolskie polityki publiczne dotyczące obszarów, którymi się zajmują;  

o ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności, 
których aktywność jest kluczowa dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i polega na 
monitorowaniu procesu stanowienia prawa w Polsce, standardów jego tworzenia i praktyki stosowania, 
uczestniczeniu w procesie tworzenia ogólnopolskich polityk publicznych lub wpływaniu na świadomość 
społeczną i opinię publiczną w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności (np. organizacje 
monitorujące przestrzeganie praw człowieka przez instytucje publiczne, wspierające grupy, których prawa 
są szczególnie zagrożone, prowadzące postępowania przed polskimi i europejskimi sądami).  

 mają poparcie innych organizacji i grup nieformalnych wyrażone w postaci co najmniej 7 pisemnych 
rekomendacji od 7 różnych podmiotów (w tym maksymalnie 2 rekomendacje od grup nieformalnych) z 
uzasadnieniem zawierającym informację, z jakich efektów pracy rekomendowanej organizacji skorzystały oraz 
jak widzą znaczenie rekomendowanej organizacji dla trzeciego sektora/branży/środowiska na rzecz którego 
działa/obszaru, w którym działa (wzór znajduje się w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na dotacje 
instytucjonalne);  

 ich średnie roczne przychody z ostatnich 3 lat obrachunkowych (2019-2021) są nie mniejsze niż 300 000 PLN;  
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 przedstawią wieloletnią strategię lub plan działania dotyczący rozwoju całej organizacji lub jednego z 
kluczowych obszarów jej działania;  

 w momencie składania wniosku są zarejestrowane od co najmniej 5 lat;  

 załączyły do wniosku sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności (lub sprawozdania OPP) z lat 
2019, 2020 oraz wstępnie przygotowany bilans wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2021;  

 przed podpisaniem umowy dotacyjnej będą w stanie przedstawić zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 
2021;  

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

 nie działają w celu osiągnięcia zysku;  

 działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków/iń;  

 działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka;  

 nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie 
podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o 
podobnym charakterze;  

 nie zalegają z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych;  

 żaden z członków/iń organu zarządzającego organizacji nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
Wysokość dotacji: 

 Kwota przeznaczona na dotacje w konkursie: 2.226.000 EUR; 

 minimalna kwota dotacji: 50.000 EUR; 

 maksymalna kwota dotacji: 100.000 EUR; 

 wkład własny: nieobowiązkowy. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 21 kwietnia 2022 roku (do godz. 12:00 w 
południe). Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków dostępnym na stronie: 
https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl. 
Kontakt z zespołem Operatora Programu mailowo (ijanikowska@batory.org.pl) lub telefonicznie (22 536 02 75 lub 
730 009 820). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-
dotacje-instytucjonalne/ 
 
 

 
 

 

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 pomoc samorządom – samorządy otrzymują bezpłatną i dostosowaną do swoich potrzeb, 
innowacyjną aplikację internetową do rozliczania podatku dochodowego – PITax.pl Łatwe podatki. W aplikacji 

https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-dotacje-instytucjonalne/
https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-dotacje-instytucjonalne/
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znajduje się herb jednostki samorządowej, opis korzyści wynikających z rozliczania podatku na terenie danego 
samorządu oraz sugestia, aby rozliczający się podatnik wpisał jako miejsce zamieszkania adres faktycznego 
pobytu, a nie tylko zameldowania. Spersonalizowana wersja aplikacji PITax.pl zachęca także podatnika do 
przekazania 1% na rzecz lokalnych OPP. Każda z jednostek samorządowych biorących udział w projekcie 
otrzymuje od IWOP specjalnie przygotowane narzędzia promocji 1% PIT, w tym banery/przyciski do umieszczenia 
na stronie internetowej, które można powielać bez ograniczeń i w dowolnej formie. 
 
Oferta jest skierowana do wszystkich nowoczesnych samorządów, które chciałyby efektywnie połączyć kampanię 
lokalnego rozliczania podatku dochodowego ze wspieraniem organizacji pożytku publicznego. Wychodząc 
naprzeciw takim potrzebom, projekt „Wspieraj lokalnie” umożliwia: 

 bezpłatne korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji aplikacji do rozliczeń PIT; 

 zwiększenie wpływów lokalnych OPP z 1% podatku dochodowego; 

 zwiększenie liczby podatników rozliczających PIT w faktycznym miejscu zamieszkania; 

 wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku publicznego; 

 realizowanie polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; 

 budowanie wizerunku samorządu jako jednostki wspierającej lokalną społeczność; 

 zwiększenie świadomości 1% podatku dochodowego jako metody finansowania lokalnych OPP. 
Udział w projekcie wymaga tylko minimalnego zaangażowania ze strony samorządu – ogranicza się ono do 
udostępnienia treści promujących region, zweryfikowania listy lokalnie działających organizacji oraz umieszczenia 
na stronie internetowej odnośników do specjalnie przygotowanej aplikacji. Dodatkowo samorządy, mając na 
uwadze powodzenie kampanii 1%, mogą propagować projekt wśród organizacji pozarządowych oraz mieszkańców 
danego regionu. Lokalne organizacje pozarządowe, które zostaną zamieszczone w aplikacji, nie muszą angażować 
się w działania związane z projektem. Warto jednak, aby uzupełniły informacje o swojej działalności w internetowym 
katalogu projektu „Wspieraj lokalnie” – dzięki temu będą bardziej atrakcyjnie reprezentowane w aplikacji. 
 
W celu skorzystania z oferty należy zapoznać się z instrukcją na stronie https://www.iwop.pl/wspieraj-
lokalnie#przystapienie. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie/o-projekcie 











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.); 

https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie/o-projekcie
mailto:kontakt@fundacjakomputronik.pl
https://fundacjakomputronik.pl/
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 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/ 
 
 



 
 

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. 

mailto:fundacja@fundacjakomputronik.pl
https://fundacjakomputronik.pl/zloz-wniosek/
mailto:poczta@kronenberg.org.pl
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm
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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  
 
 







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/  

 












 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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Program „Dzieci Ukrainy - organizacja opieki dziennej dla dzieci uchodźców” 
 
Celem Konkursu jest wsparcie ukraińskich uchodźców i umożliwienia kobietom podjęcia pracy zarobkowej lub 
przygotowania się do niej poprzez dofinansowanie organizacji zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. 
Program oparty jest na poniższych założeniach, które muszą zostać spełnione przez Podmioty ubiegające się o 
dofinansowanie organizacji zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży i realizowane przez Organizatorów: 

 uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie dzieci i młodzież obywatelstwa ukraińskiego, którzy przyjechali na 
teren Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i nie ukończyli 18 roku życia, a których rodzic/opiekun 
poszukuje pracy lub uczęszcza na kursy dokształcające lub podjął legalną pracę zarobkową na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej;  

 zajęcia będą dofinansowane za okres od dnia złożenia wniosku do dnia zakończenia ich realizacji, nie później 
jednak niż do wyczerpania maksymalnej kwoty Dofinansowania w wysokości 40 000 zł lub do dnia 31 grudnia 
2022 r.;  

 zajęcia mogą być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

 zajęcia mogą rozpocząć się we wcześniejszym terminie niż opisany w pkt 2 oraz być kontynuowane po dniu 31 
grudnia 2022 r., jednak te okresy nie będą podlegały Dofinasowaniu, a Podmioty ubiegające się o 
dofinasowanie ani Organizatorzy nie będą zgłaszali żadnych roszczeń wobec Fundacji za okresy realizacji 
zajęć wykraczające poza założenia Programu lub w przypadku nieprzyznania Dofinasowania;  

 zajęcia mogą mieć charakter:  
o opiekuńczy,  
o edukacyjny,  
o sportowy (w tym wyjścia na basen, parki rozrywki itp.),  
o kulturalny (w tym plastyczny, muzyczny, teatralny, a także wyjścia do kina, teatru itp.),  
o terapeutyczny (w tym zajęcia z psychologiem, pedagogiem itp.),  
o rekreacyjny i turystyczny (wycieczki);  

 zajęcia powinny trwać minimum 4 godziny dziennie i zawierać minimum 1 posiłek;  

 Organizator jest zobowiązany do zaplanowania całego czasu, jaki uczestnik spędza na zajęciach, z 
zastrzeżeniem możliwości uwzględnienia tzw. „leżakowania” dla młodszych dzieci. Nie jest dopuszczalne 
planowanie tzw. „czasu wolnego”;  

 zajęcia powinny być organizowane codziennie od 5 do 7 dni w tygodniu;  

 stawka dofinasowania wynosi w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć 40 zł/dziennie;  

 maksymalna kwota dofinasowania Projektu wynosi 40 000 zł;  

 następujące kategorie kosztów bezpośrednich/programowych mogą być pokryte z dofinansowania:  
o koszty związane z dostosowaniem i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia np. 

malowanie ścian, zakup stolików i krzeseł, itd.,  
o koszty związane z zapewnieniem materiałów i sprzętu na zajęcia np. materiały plastyczne i piśmiennicze, 

książki, podręczniki, drobny sprzęt sportowy itd.,  
o wynagrodzenie (wypłacane zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną) dla osób 

realizujących zadanie np. wychowawca, trener sportowy, nauczyciel, psycholog itd.,  
o wyżywienie uczestników zajęć,  
o transport i nocleg w przypadku wycieczek,  
o bilety wstępu np. do parku rozrywki, muzeum,  
o wynajęcie obiektów sportowych, 
o ubezpieczenie;  

 na pokrycie kosztów pośrednich może być przeznaczone maksymalnie do 10% dofinansowania i mogą one 
obejmować jedynie:  
o czynsz za wynajęcie lokalu,  
o opłaty eksploatacyjne takie jak prąd, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci;  

 udział środków własnych Organizatora musi wynosić co najmniej 10% zgłoszonego Projektu;  

 liczba uczestników zajęć oraz zasady ich realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

Zajęcia, realizowane w ramach Projektu, muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia 
dochodu przez Organizatorów. 
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Wnioski mogą składać podmioty publiczne lub niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, 
szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe) na podstawie stosownych przepisów prawa, które zostały wpisane na co 
najmniej 8 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bądź 
do ewidencji prowadzonej dla przedszkoli, szkół. 
 
Wysokość dotacji: 

 maksymalna kwota dofinasowania Projektu wynosi 40 000 zł; 

 wymagany wkład własny 10%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 22 marca 2022 r. do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na realizację Programu. Wniosek należy złożyć poprzez system informatyczny, 
do którego odnośnik znajduje się na stronie internetowej: https://www.fundacjalotto.pl/dzieciukrainy/.  
Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:  

 szczegółowy program zajęć, uwzględniający ich treści wraz z opisem realizacji, liczbę uczestników z 
ewentualnym podziałem na grupy zajęciowe;  

 szczegółowy opis miejsca realizacji zajęć;  

 opis składu kadry opiekuńczej i wychowawczej wraz z opisem uprawnień i przewidywanym zakresem 
obowiązków członków kadry;  

 opis źródeł finasowania. 
Do profilu podmiotu w generatorze wniosków należy dołączyć odpis KRS lub innego rejestru, w którym Podmiot 
ubiegający się o dofinansowanie jest zarejestrowany (ewentualne inne dokumenty poświadczające sposób jego 
reprezentacji), z datą wydania nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.  
Do formularza wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:  

 podpisane przez osoby uprawnione sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2021 lub ostatnie 
zatwierdzone przez organ nadzoru, w przypadku braku któregoś z dokumentów należy dołączyć stosowne 
oświadczenie;  

 szczegółowy preliminarz kosztów Projektu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacjalotto.pl/dzieciukrainy/ 
 
 

 
 
 

Fundacja mBanku 

ul. Prosta 18 
00-850 Warszawa 

tel. +48 22 438 23 18 
fundacja@mbank.pl 

https://www.mbank.pl/mfundacja 
 
 
 
 
Program grantowy „mPotęga” 

 
Celem Konkursu jest dofinansowanie ciekawych projektów matematycznych dla: 

 uczniów klas 4-6, w formie: 
o innowacyjnych warsztatów, ukazujących wszechobecność matematyki; 
o konkursów matematycznych; 
o matematycznych aktywności (np. gier terenowych); 
o wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie matematyki; 
o filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym); 

https://www.fundacjalotto.pl/dzieciukrainy/
tel:48%2022%20438%2023%2018
mailto:fundacja@mbank.pl
https://www.mbank.pl/mfundacja


 

 

- 32 - 
 

o blogów o tematyce matematycznej; 
o zajęć matematycznych włączających rodziców. 

 uczniów klas 7-8, w formie: 
o innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, ze matematyka jest wszechobecna i praktyczna; 
o matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne; 
o filmików edukacyjnych (także takich kręconych smartfonem); 
o blogów o tematyce matematycznej. 

Cele główne Programu grantowego to:  

 stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej; 

 zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, metody i narzędzia 
przekazywania wiedzy matematycznej;  

 zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania 
matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny). 

 
Wnioski mogą składać: 

 szkoły podstawowe; 

 organizacje  pozarządowe; 

 uczelnie wyższe; 

 biblioteki publiczne; 

 grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży). Grupy 
nieformalne mogą uczestniczyć w Programie grantowym, jeśli pozyskają do jego realizacji partnera. Partnerem 
może być organizacja pozarządowa. Współpracę musi regulować umowa, która doprecyzuje zakres współpracy 
i odpowiedzialności obu stron. 

 
Wysokość dotacji: 

 2-5 tys. zł dofinansowania dla projektów dedykowanych klasom 4-6; 

 5-8 tys. zł dofinansowania do projektów dedykowanych klasom 7-8; 

 15 projektów edukacyjnych najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu weźmie udział w Konkursie o 
Nagrodę Publiczności (dalej „Nagroda publiczności”). Zwycięski Projekt edukacyjny otrzyma dodatkowy grant w 
wysokości 5 000 zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 9 maja 2022 r., do godziny 24:00. Wnioski należy 
składać w postaci elektronicznej, korzystając z zakładki „złóż wniosek” dostępnej na stronie ogłoszenia o konkursie. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/ 
 
 
 













 
 
 
 
 

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

ul. Chemików 7 
09-411 Płock 

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

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

Program Czuwamy! Pamiętamy! 
V. edycja 
 
Celem Konkursu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do 
tej pory pozostawały w złym stanie technicznym. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 22 sierpnia 2022 r. a 31 marca 2023 r. 
 
Wnioski mogą składać podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli są 
jednocześnie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Wysokość dotacji: kwota grantu maksymalnie 10.000 zł brutto. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 14 marca 2022 roku do 16 maja 2022 roku. 
Wniosek do Programu należy złożyć on-line poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, który dostępny jest w 
systemie informatycznym na stronie internetowej: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login.  
Obowiązkowym elementem Wniosku jest załączenie:  

 pięciu zdjęć, w formacie JPG/JPGE, PDF, PNG, opisywanego Miejsca Pamięci; 

 opisu obecnego stanu Miejsca Pamięci, symboliki umieszczonej na obiekcie i wszystkich inskrypcji na nim 
znajdujących się; 

 opisu zakresu planowanych prac w ramach Projektu; 

 projektu lub koncepcji plastycznej w przypadku zmiany formy Miejsca Pamięci, opisu nowej symboliki, treści 
nowej inskrypcji; 

 kosztorysu Projektu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:  
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx 
 





















 

mailto:fundacja@orlen.pl
https://fundacja.orlen.pl/PL/Strony/default.aspx
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx
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Fundacja PGE 

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

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

 
 
 
 

Filantropia 
 
Celem Konkursu jest wspieranie takich działań, które koncentrują się w szczególności na obszarach: 

 nauka i edukacja, 

 lecznictwo i ochrona zdrowia, 

 pomoc społeczna, 

 działalność ekologiczna i ochrona środowiska, 

 sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
 

Wnioski mogą składać osoby prawne i podmioty niemające osobowości prawnej, posiadające swoją siedzibę  
w Polsce, a w szczególności: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 szkoły, 

 uczelnie wyższe, 

 domy dziecka, 

 placówki opiekuńcze, 

 publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

 inne organizacje, instytucje i podmioty działające na rzecz dobra publicznego,  
pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się do postrzegania 
Grupy Kapitałowej PGE, jako odpowiedzialnego partnera społecznego. 
 
Wysokość dotacji maksymalnej nie została określona, jednak grantodawca rozróżnił 2 progi finansowe:  
do 5 000 euro i powyżej. Spośród projektów, które otrzymają granty, 15 spełniających w ocenie Kapituły w 
najwyższym stopniu kryteria merytoryczne wymienione w części V punkt 2, zostanie poddanych głosowaniu 
internautów w celu przyznania Nagrody Publiczności w postaci dodatkowej dotacji w wysokości 5 000 zł. Opisy 
projektów zakwalifikowanych do konkursu o Nagrodę Publiczności zostaną umieszczone na stronie 
www.mpotega.pl i poddane pod głosowanie internautów. 
 
Termin składania wniosków – nabór trwa permanentnie. Wnioski należy kierować listem poleconym albo 
przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy Fundacji tj. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. Inna forma 
przesłania Wniosku nie jest akceptowana. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w odniesieniu 
do przesyłania rozliczenia darowizny. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia 

 




 
 

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

ul. M. Kasprzaka 25 
01-224 Warszawa 
fundacja@pgnig.pl 

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

 kultury jako dziedzictwa narodowego; 

 szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych; 

 ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów; 

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

 ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 

 ochrony środowiska; 

 kultu religijnego; 

 dobroczynności; 

 oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych; 

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

 
Wnioski mogą składać: 

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

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

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

 
Wysokość dotacji: nieznana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ciągu całego roku. 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/ 
 
 









 
 
 

mailto:fundacja@pgnig.pl
https://fundacja.pgnig.pl/
https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/
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Fundacja PZU 

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

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

 




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al. Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa 

Tel. +48 22 463 10 00 
bilateralne@frse.org.pl 

 
 
 
 
Europejski Korpus Solidarności 2022 
Projekty Solidarności 
 
Celem Konkursu jest wsparcie działań młodych ludzi i organizacji, którzy chcą się włączyć w działania 
solidarnościowe w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, 
aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się 
oraz zdobycia bezcennego doświadczenia i rozwinięcia nowych umiejętności. 
EKS skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat w odniesieniu do działań solidarnościowych, oraz w wieku od 
18 do 35 lat w przypadku działań związanych z pomocą humanitarną. Organizacje, które chcą włączyć 
wolontariuszy w swoje działania lub wesprzeć lokalne działania grup młodych ludzi, mogą ubiegać się o 
dofinasowanie projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Wcześniej jednak organizacje te muszą 
uzyskać Znak Jakości EKS (tylko w przypadku projektów wolontariatu). Na poziomie krajowym programem 
zarządza Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, natomiast na poziomie 
centralnym – Komisja Europejska. 
Projekty Solidarności – skierowane do lokalnych liderów w wieku 18-31 lat. Należy zebrać 5-osobowy zespół i 
opracować wspólny projekt. 
Obszary działania Projektów Solidarności ogranicza jedynie kryterium zasięgu – są to działania krajowe i powinny 
dotyczyć społeczności lokalnej. Projekt musi odpowiadać na potrzeby najbliższego środowiska i wspierać 
solidarność: 

 Aktywizacja społeczności 

 Imprezy kulturalne 

 Integracja międzypokoleniowa 

 Ochrona środowiska 

 Zajęcia dla dzieci 

 Rozwój młodzieży 

 Praca z seniorami 

 Praca z uchodźcami 

 Wyrównywanie szans 

 Praca ze zwierzętami. 
Komisja Europejska szczególnie zachęca do składania projektów, które nakierowane będą na pomoc uchodźcom w 
szczególności dzieciom i młodzieży lub angażujące uchodźców. 
W obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, pomoc udzielana przez organizacje działające lokalnie będzie miała charakter 
długofalowy, a wnioski będą nakierowane na następujące tematy: 

 Projekty, w których działania są nakierowane na pomoc uchodźcom w szczególności dzieciom i młodzieży 

 Projektu, które angażują uchodźców 

 Projekty nakierowane na promocję wartości europejskich 

 Projekty dotyczące walki z dezinformacją i fakenewsami 

 Projekty dotyczące solidarności i jedności. 
 
Projekty Wolontariatu – darmowy wolontariat europejski dla osób w wieku 18-30 lat w obszarach: 

 Aktywizacja społeczności 

 Imprezy kulturalne 

mailto:bilateralne@frse.org.pl
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 Integracja międzypokoleniowa 

 Ochrona środowiska 

 Zajęcia dla dzieci 

 Rozwój młodzieży 

 Praca z seniorami 

 Praca z uchodźcami 

 Wyrównywanie szans 

 Praca ze zwierzętami 

 Sport. 
 
Wnioski mogą składać młodzi ludzi i organizacje pozarządowe. 
 

 Wysokość dotacji: 
 Projekty Solidarności – do 500 euro miesięcznie; maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 6 000 EUR; 

 Projekty Wolontariatu – szczegóły finansowe nieznane. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach: 

 Projekty Solidarności: runda fakultatywna 04 maja 2022 r. godz. 12:00; 

 Projekty Wolontariatu: runda fakultatywna do 04 maja 2022 r. godz. 12:00. 
Wnioski należy składać do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://eks.org.pl/aktualnosc/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-
2022-roku 
 
 

 
 
 

Fundacja TAURON 

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 
40-114 Katowice 

biuro@fundacjatauron.pl  
www.fundacjatauron.pl  

 
 
 

 
Granty Fundacji Tauron 
 

Celem Konkursu są działania na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz 
nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, 
sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji 
wolontariatu. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
 tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość 

nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci 
i młodzieży, 

 wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami 
Fundacji, 

 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom  
i placówkom, 

 prowadzenie lub wspieranie kampanii prospołecznych, 

 prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 

 organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych, 

https://eks.org.pl/aktualnosc/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-2022-roku
https://eks.org.pl/aktualnosc/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-2022-roku
mailto:biuro@fundacjatauron.pl
http://www.fundacjatauron.pl/
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 organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, 

 propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego, 

 finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub prawne wspieranie wszelkich podmiotów prawa, w tym osób 
fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji. 

 
Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne, instytucje, ośrodki i placówki.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została określona, 
podobnie jak maksymalna wysokość wnioskowanej kwoty.  
 
Termin składania wniosków – nabór na składane wnioski jest ciągły. Wnioskodawca przesyła na adres Fundacji 
wniosek o udzielenie pomocy w formie pisemnej, przedstawiając we wniosku przedmiot pomocy i jego 
uzasadnienie.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx  





 
 
 

Fundacja Techsoup 

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

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

 
 

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

 
Forma wsparcia:  

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

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

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

 Dwuletni cykl na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft przez daną organizację rozpoczyna się wraz  
z otrzymaniem przez tę organizację pierwszej darowizny. Cykl trwa dwa lata kalendarzowe od daty 
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 

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

 
 
 

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, 

http://www.technologie.org.pl/oprogramie
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 Google Ads - dostęp do skutecznych narzędzi do tworzenia, kierowania i optymalizacji kampanii - Jeśli wolisz 
samodzielnie zarządzać kampaniami, to jest prawdopodobnie najlepszy wybór. 

 
Aby się do niego zakwalifikować, organizacja musi: 

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

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

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









Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 

ul. Postępu 17A 
02-676 Warszawa 

+48 603 663 822 
http://pozytywnieotwarci.pl/ 
biuro@pozytywnieotwarci.pl 

 
 
 

 
Konkurs „Pozytywnie Otwarci 2022” 
 
 
Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w 
dwóch ogólnych Obszarach:  

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

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

W roku 2022 w ramach ogólnych Obszarów, o których mowa powyżej, celem Konkursu będzie w szczególności 
zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w bardziej szczegółowych Obszarach:  

 Profilaktyka zakażeń HIV i/lub HCV prowadzona w przestrzeni miejskiej oraz podczas imprez masowych, 
wspierana komunikacją w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.  

 Działania na rzecz promocji testowania w kierunku zakażenia HIV i/lub HCV skierowane w szczególności do 
osób mieszkających poza dużymi aglomeracjami miejskimi oraz cudzoziemców, z uwzględnieniem takich 
możliwości, jak testy do samodzielnego wykonania czy korzystanie z PKD.  

 Kierowane do osób z nowo wykrytym zakażeniem HIV działania edukacyjne zachęcające do szybkiego 
kontaktu z lekarzem chorób zakaźnych i niezwłocznego rozpoczęcia terapii ARV jako sposób na opanowanie 
rozwijającego się zakażenia oraz skuteczna forma profilaktyki.  

 Edukacja osób seropozytywnych w zakresie korzystania z telemedycyny, zarówno w kontekście kontaktów z 
lekarzami chorób zakaźnych oraz lekarzami innych specjalności, jak i uzyskania wsparcia psychologicznego, 
prawnego itp.  

 Wsparcie dla przebywających w Polsce cudzoziemców żyjących z HIV/AIDS i/lub HCV, a także poszukujących 
informacji na ten temat dostępnych w ich języku ojczystym. Projekty powinny zakładać opcję i możliwość 
przeprowadzenia wszystkich aktywności w formie wirtualnej za pośrednictwem np. Internetu w razie 

https://www.google.pl/intl/pl/grants/
http://pozytywnieotwarci.pl/
mailto:biuro@pozytywnieotwarci.pl?subject=PozytywnieOtwarci
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wprowadzenia przez władze publiczne ograniczeń ze względów pandemicznych lub pozostałych przyczyn, 
które by uniemożliwiały lub znacząco utrudniały realizację działań w formie tradycyjnej. 

Do Konkursu mogą być zgłaszane nowe Projekty lub Projekty już wdrożone, jednak pod warunkiem, że będą one 
zawierały kreatywne rozwinięcie i/lub rozbudowę Projektów wdrożonych. Projekt powinien być oryginalną pracą 
pisemną autorstwa Uczestnika. 
Kapituła Konkursu w swoim wyborze będzie kierować się w szczególności Kryteriami Konkursu „Pozytywnie 
Otwarci 2022" takimi jak:  

 Znaczenie problemu:  
o Czy podjęte działania odpowiadają na istotne potrzeby społeczne? 
o Kto jest beneficjentem działań i jak liczna jest (lub perspektywicznie może być) grupa beneficjentów? 

 Rezultaty:  
o Jakie są przewidywane realne rezultaty podjęcia działań? 
o Jakie są dotychczasowe efekty działań, jeśli wniosek dotyczy rozwijania projektów już istniejących?  
o W jaki sposób uzyskane korzyści uzasadniają poniesione koszty?  

 Innowacyjność:  
o Charakter i zakres innowacyjności w podejściu do problemu. Jaka jest dotychczasowa praktyka 

postępowania w zagadnieniu, którego projekt dotyczy i w czym działania opisane projektem przyczynią się 
do poprawy tej dotychczas stosowanej praktyki?  

o Czy Projekt wspiera nowe grupy docelowe, które do tej pory nie korzystały z edukacji, wsparcia lub 
profilaktyki HIV/AIDS?  

o Czy Projekt odpowiada na niezaspokojone dotąd potrzeby grupy docelowej?  
o Czy zaproponowane w Projekcie narzędzie jest nowe dla danej grupy docelowej lub problemu, czy było już 

używane w danej grupie docelowej i czy było efektywne?  

 Metodologia: 
o Czy podjęte działania są zorientowane na konkretne, jasno określone cele? 
o Czy cel jest mierzalny lub może być zdefiniowany z użyciem mierzalnych wskaźników (statystyki)?  
o Czy planowane działania mają charakter działań jednorazowych, czy powtarzalnych lub wprowadzonych 

trwale?  
o Czy oceny znaczenia i osiąganych rezultatów oparte są o jasne, wymierne kryteria? 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, organy samorządów lokalnych oraz publiczne placówki ochrony 
zdrowia na terytorium RP. 
 
Wysokość dotacji: granty w wysokości do 30.000 PLN. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 czerwca 2022 roku. Formularz Zgłoszeniowy 
należy pobrać ze strony Serwisu: www.pozytywnieotwarci.pl. Zgłoszenia w formie skanu wypełnionego i 
podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z ewentualnymi załącznikami zawierającymi ważne, w opinii 
składającego wniosek, uzupełnienia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres biuro@pozytywnieotwarci.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html 
 
 









 
 
 

http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html
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Komisja Europejska – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) 

1049 Bruxelles/Brussel 
Belgia 

 
 

 
 
Konkurs grantowy Programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV) 
Komponent „Ochrona i promowanie praw dziecka” 
 
Celem Konkursu jest wspieranie, rozwijanie i wdrażanie kompleksowych polityk w celu ochrony i promowania 
prawa dziecka. 
Działania, które mogą być sfinansowane w ramach tego naboru: 

 ustanowienie długoterminowych i zrównoważonych programów oraz rozwiązania uczestnictwa dzieci na 
poziomie lokalnym i krajowym, w tym w szkołach; 

 udzielanie wsparcia i poszerzanie zakresu działania istniejących mechanizmów partycypacyjnych dziecka w 
celu osadzenia ich w szerszym zakresie procesów decyzyjnych i systemu demokratycznego na poziomie 
lokalnym i krajowym; 

 wzajemne uczenie się, działania szkoleniowe, wymiana dobrych praktyk, współpraca, w tym identyfikowanie 
dobrych praktyk; 

 budowanie zdolności i działania szkoleniowe na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym władze; 

 szkolenia i działania uświadamiające dla dzieci i dorosłych na temat prawa do bycia wysłuchanym. 
 
Wnioski mogą składać podmioty prawne lub osoby prywatne Z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub spoza 
Unii (ale powiązane z programem CERV). 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet 3 100 000 EUR; 

 kwota dofinansowania nieznana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 18 maja 2022 roku do godz. 17:00. Wnioski należy 
składać w formie elektronicznej – szczegóły na stronie ogłoszenia o naborze (link poniżej).  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child 
 
 











 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child


  

 

- 45 - 
 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Warszawa 

ul. S. Krzyżanowskiego 46a 
01-220 Warszawa 
tel. 691 811 098 

biuro@rzadowyprogramklub.pl 
https://rzadowyprogramklub.pl/ 

 
 
 
 
Rządowy Program „Klub” – Edycja 2022 
 
Celem Konkursu jest: 

 upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”; 

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

 inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży; 

 stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Przeznaczenie środków: 

 wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe; 

 zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy). 
Dodatkowe wymogi dla uczestników Programu: wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w 
ramach Programu, przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki 
zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do elektronicznej bazy danych – 
Narodowa Baza Talentów https://narodowabazatalentow.pl. 
Kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2022. 
Krajowe Zrzeszenie LZS Warszawa jest Krajowym Operatorem Programu „Klub” finansowanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. 
 
Wnioski mogą składać: kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie 
stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 
Podstawowe wymogi dla klubów: 

 prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – 
wymagany wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, 

 wysokość dotacji ze środków publicznych na zadania statutowe w roku poprzednim (2021) nie wyższa niż 200 
tys. Złotych. 

 
Wysokość dotacji: 

 kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. złotych; 

 kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. złotych; 

 wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie mniej niż 5 % całości 
kosztów zadania: 
o udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie 

pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od 
sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy; 

o udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 7 kwietnia 2022 roku. Dokumentacja związana z naborem 
dostępna będzie na stronie operatora Programu. 
Kontakt do operatora w woj. wielkopolskim tel. +48 660 221 699. 
 

https://rzadowyprogramklub.pl/kontakt/
https://rzadowyprogramklub.pl/
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://rzadowyprogramklub.pl/ 
 
 

 
 
 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

Hviezdoslavovo námestie 9 811 02  
Bratysława  
Słowacja 

visegradfund@visegradfund.org 
https://www.visegradfund.org/ 

 
 
 
 
Specjalny konkurs grantowy: Visegrad 4 Ukraine 
 
 
Celem Konkursu jest wsparcie grantowe mające pomóc złagodzić skutki wojny dla uchodźców przybywających z 
Ukrainy lub zamieszkujących kraje V4. 
Cel: 

 wzmocnienie potencjału władz lokalnych, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
które zapewniają niezbędną pomoc w zakresie usług zdrowotnych i społecznych; 

 łagodzenie potencjalnych napięć między uchodźcami a społecznościami lokalnymi wynikających z braku 
informacji, barier językowych oraz różnic społecznych i ekonomicznych. 

Obszary wsparcia : 

 Usługi i pomoc społeczna i psychologiczna (w tym pomoc medialna, pomoc zastępcza, budowanie zdolności do 
pracy socjalnej, rozwój infrastruktury społecznej itp.) 

 Edukacja i szkolenia (zapewnienie miejsc w przedszkolach i szkołach, integracja dzieci, osób starszych i grup 
szczególnie wrażliwych, kursy językowe i szkolenia w zakresie innych odpowiednich umiejętności itp.) 

 Zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych i dzieci (wycieczki, zajęcia i imprezy kulturalne, sport i inne odpowiednie 
zajęcia) 

 Zatrudnienie (szkolenia i kursy zawodowe dla poszczególnych zawodów i branż, wsparcie w poszukiwaniu 
pracy, integracja w lokalnym środowisku pracy) 

 Poprawa warunków życia grup wrażliwych (np. osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo, mniejszości, 
rodzin wielodzietnych) 

 Inne działania istotne w warunkach lokalnych. 
 
Wnioski mogą składać dowolne podmioty prawne zarejestrowane w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, na 
Słowacji lub na Ukrainie (np. gminy i samorządy, szkoły, placówki zdrowia, domy dziecka, organizacje 
pozarządowe). Nie jest wymagane partnerstwo z organizacjami z innych krajów. 
 
Wysokość dotacji: 

 preferowane projekty o budżecie do 20.000 €. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 1 maja 2022 roku. Aby złożyć wniosek, należy 
zarejestrować się na http://my.visegradfund.org/. 
Adres mailowy do konsultacji wniosku: visegradfund@visegradfund.org. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-
ukraine/?fbclid=IwAR1RVt0R5RH2gcjtnGSlXNCHt7zYebWvAyTt8AVfECZZfhZFMslljqUrhYw 
 

https://rzadowyprogramklub.pl/
mailto:visegradfund@visegradfund.org
https://www.visegradfund.org/
http://my.visegradfund.org/
mailto:visegradfund@visegradfund.org
https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/?fbclid=IwAR1RVt0R5RH2gcjtnGSlXNCHt7zYebWvAyTt8AVfECZZfhZFMslljqUrhYw
https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/?fbclid=IwAR1RVt0R5RH2gcjtnGSlXNCHt7zYebWvAyTt8AVfECZZfhZFMslljqUrhYw
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Minister Cyfryzacji 

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

kontakt@kprm.gov.pl 
www.mc.gov.pl  

 
 
 
 
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 
 
Celem OSE jest: 

 umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu; 

 podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów; 

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

 wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na 
terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach. 

 
Wnioski mogą składać szkoły znajdujące się na liście: https://ose.gov.pl/lista-szkol 
 
Termin składania wniosków: liczba szkół, które w danym roku będą podłączone do sieci OSE, wynika z Ustawy 
oraz gotowości operatorów do podłączenia ich do sieci OSE. Od momentu opublikowania szkoły w harmonogramie 
będzie można złożyć formularz zgłoszeniowy o dostęp do sieci OSE. Równocześnie Centrum Kontaktu OSE będzie 
kontaktowało się ze szkołami z tej listy w celu podpisania umowy. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://ose.gov.pl/





 
 
 

Ministerstwo Zdrowia  

ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 

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

 
 
 

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 
Oś priorytetowa XI REACT-EU 
Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych w celu 
niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi 
KONKURS zamknięty nr POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne w zakresie projektów dotyczących: 

 wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, 
udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu 
kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii 
oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup 

mailto:kontakt@kprm.gov.pl
http://www.mc.gov.pl/
https://ose.gov.pl/
mailto:kancelaria@mz.gov.pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie
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wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) 
oraz  

 wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w 
zakresie onkologii (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, 
środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) oraz  

 wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z 
oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji). 

Początkiem okresu kwalifikowania wydatków jest 1 lutego 2020 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 
31 grudnia 2023 r.  
 
Wnioski mogą składać: 

 podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub 
centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą 
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania 
naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia;  

 podmioty lecznicze wyspecjalizowane w zakresie onkologii. 
Warunkiem ubiegania się o wsparcie, jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z 
NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom onkologicznym na dzień złożenia wniosku 
bądź najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu. 
 
Wysokość dotacji: kwota środków ogółem przewidzianych na dofinansowanie projektów w Konkursie wynosi 454 
mln zł ze środków EFRR, w tym: 

 kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w Konkursie dla podmiotów leczniczych, (a także 
przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia) utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji 
rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i 
badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia, wynosi 378,4 mln zł ze 
środków EFRR, w tym:  
o 113,5 mln zł ze środków EFRR dla projektów uwzględniających w zakresie projektu oddziały o  charakterze 

zabiegowym albo uwzględniających w zakresie projektu oddziały o  charakterze zachowawczym; 
o 189,2 mln zł ze środków EFRR dla projektów uwzględniających w zakresie projektu oddziały o  charakterze 

zabiegowym i oddziały o charakterze zachowawczym; 
o 75,7 mln zł dla projektów nieuwzględniających w zakresie projektu oddziałów o  charakterze zabiegowym 

ani oddziałów o charakterze zachowawczym.  

 kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w Konkursie dla podmiotów leczniczych 
wyspecjalizowanych w zakresie onkologii, wynosi 75,6 mln zł ze środków EFRR w tym:  
o 22,6 mln zł ze środków EFRR dla projektów uwzględniających w zakresie projektu oddziały o  charakterze 

zabiegowym albo uwzględniających w zakresie projektu oddziały o  charakterze zachowawczym; 
o 37,8 mln zł ze środków EFRR dla projektów uwzględniających w zakresie projektu oddziały o  charakterze 

zabiegowym i oddziały o charakterze zachowawczym; 
o 15,2 mln zł dla projektów nieuwzględniających w zakresie projektu oddziałów o  charakterze zabiegowym 

ani oddziałów o charakterze zachowawczym. 

 maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 100% ze 
środków EFRR; 

 maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20 mln zł; minimalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 2 mln zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 kwietnia 2022 roku do 30 maja 2022 roku.  
Dokumentacja aplikacyjna może zostać przekazana do IOK wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego za 
pośrednictwem udostępnionego ”Systemu do składania wniosków” zwanego dalej Systemem, udostępnionego na 
stronie internetowej www.konkursy.mz.gov.pl, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 

http://www.konkursy.mz.gov.pl/
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uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, zwanego „e-IDAS” lub podpisu zaufanego w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z 
późn. zm.). 
Data i czas wygenerowany przez platformę wymiany korespondencji po naciśnięciu przycisku umożliwiającego 
wysyłkę korespondencji są datą i czasem złożenia wniosku o dofinansowanie. 
W celu przekazania dokumentacji niezbędne będzie założenie konta w  przedmiotowym systemie do składania 
wniosków. 
Do założenia konta niezbędne będzie posiadanie profilu zaufanego w rozumieniu ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
IP w przypadku zidentyfikowanych problemów technicznych związanych ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej w 
ww. sposób może dopuścić inny sposób ich złożenia. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://zdrowie.gov.pl/nabor-775-
konkurs_react_eu_w_ramach_wspierania.html 
 
 

 
 
 

Narodowe Centrum Kultury 

ul. Płocka 13  
01-231 Warszawa 
tel. 22 21 00 100 

nck@nck.pl 
www.nck.pl 

 
 
 
 
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 
Edycja 2022 
 
Celem Konkursu jest wspieranie zadań, przybliżających uczestnikom kultury obydwu krajów oraz dostarczanie 
wiedzy na temat ich współczesnych realiów. Ze środków programu dofinansowywane będą pobyty grup ukraińskich 
w Polsce, podczas których młodzież poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów. 
W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących: 

 pobyt w Polsce grupy ukraińskiej młodzieży wraz z opiekunami, zorganizowany przy współpracy z partnerem 
ukraińskim; 

 zorganizowany samodzielnie przez polskiego organizatora pobyt grupy, której uczestnikami będą dzieci 
uchodźców ukraińskich przebywające na terenie Polski.  

Szczegółowy program zadań kształtują polscy organizatorzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, niemniej 
warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących obowiązkowych komponentów:  

 „Historia lokalna”. Polski organizator przygotowuje zajęcia z historii lokalnej;  

 „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie kraju; 

 „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada. 
Realizacja zadań i zawartych w nich komponentów obowiązkowych musi uwzględniać aktywny udział młodzieży 
uczestniczącej w zadaniu. Realizacji zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, 
wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej. 
Działania te nie mogą być realizowane, jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu 
zadania. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań towarzyszących realizacji 
zadania w trakcie i po jego zakończeniu. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 18 
grudnia 2018 r., posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem 

https://zdrowie.gov.pl/nabor-775-konkurs_react_eu_w_ramach_wspierania.html
https://zdrowie.gov.pl/nabor-775-konkurs_react_eu_w_ramach_wspierania.html
mailto:nck@nck.pl
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prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych 
NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków:  

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

 organizacje pozarządowe. 
Wnioskodawca, aby ubiegać się o dofinansowanie powinien spełnić następujące warunki:  

 posiadać ukraińskiego partnera;  

 uzgodnić z partnerem temat zadania, krąg uczestników, zasady finansowania oraz wspólny program;  

 zapewnić niezbędne ubezpieczenia uczestnikom zadania, przy tym: a. partner ukraiński zobowiązany jest do 
posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia dla wszystkich 
ukraińskich uczestników zadania; 

w porozumieniu z ukraińskim partnerem ustalić grupę docelową zadania, uwzględniając poniższe wymagania:  
o w grupie ukraińskiej preferowany jest udział młodzieży ze wschodniej i centralnej Ukrainy; 
o na każdą dziesiątkę uczestników przypada 1 opiekun; 
o w każdym zadaniu uczestniczy tłumacz; 
o preferowane jest zakwaterowanie ukraińskich uczestników u polskich rodzin, jeśli charakter zadania na to 

pozwala (tzn. gdy zadanie jest realizowane w miejscowości, z której pochodzą polscy uczestnicy);  

 w porozumieniu z ukraińskim partnerem ustalić wspólny program zadania, który nie może liczyć mniej niż 7 dni i 
więcej niż 21 dni, z wyłączeniem podróży. 

 
\Wysokość dotacji: 

 prognozowany budżet 1.600.000,00 zł; 

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

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 4 maja 2022 roku. Dla prawidłowego złożenia 
wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Systemie Obsługi Programów (SOP), dostępnym pod adresem: 
https://sop.nck.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-
nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-2022 
 
 

 
 
 

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, 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-2022
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-2022
http://www.nbp.pl/
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 zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki 
pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych), 

 kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

 upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

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

 popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 

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

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

 inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP; 

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

 zarządzanie przedsiębiorstwem; 

 gospodarowanie budżetem domowym; 

 zapobieganie wykluczeniu finansowemu; 

 pieniądz; 

 gospodarka rynkowa; 

 instytucje i usługi finansowe; 

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

 osoby prawne; 

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

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

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

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

 
 
 

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

 rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą, 

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

 uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych, 

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

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

 wykonywanie prac badawczych w górnictwie. 
 
Wnioski mogą składać: 

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

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

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

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

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

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

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 
3A02-673 Warszawa z dopiskiem „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”. Dla wniosków 

mailto:imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl
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składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji 
(wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zmniejszenie-uciazliwosci-
wynikajacych-z-wydobywania-kopalin-2021 
 
 

 
 

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

  zapobieganie powstawaniu odpadów; 

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

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

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

o wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z 
budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do 
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, 
przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.); 

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

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

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

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

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

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

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

wielokrotnego użytku; 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/zmniejszenie-uciazliwosci-wynikajacych-z-wydobywania-kopalin-2021
https://www.gov.pl/web/nfosigw/zmniejszenie-uciazliwosci-wynikajacych-z-wydobywania-kopalin-2021
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o zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie 
zebranych; 

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

przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych; 

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

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

 
Wnioski mogą składać: 

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

prawa handlowego; spółdzielnie; 

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

pełniące funkcje „banków żywności”; 

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

 
Wysokość dotacji: 

 Budżet Programu (w sumie dla Części 1 i 2) 2.500.000zł, w tym: 
o dla bezzwrotnych form dofinansowania – do  1 250 000 tys. zł; w tym 500 000 tys. zł z Funduszu 

Modernizacyjnego 
o dla zwrotnych form dofinansowania – do 1 250 000 tys. zł, w tym 500 000 tys. zł z Funduszu 

Modernizacyjnego; 

 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 grudnia 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: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2021-dla-czesci--1 
 
 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2021-dla-czesci--1
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Program Priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami” 
Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami 

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

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

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

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

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

infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów; 

 rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

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

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki; 

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

 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wyłącznie w przypadku przedsięwzięć o których mowa 
polegających na budowie, modernizacji i rozbudowie instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
poprzez ich termiczne przekształcenie dotyczących odpadów medycznych. 

 
Wysokość dotacji: 

 Budżet Programu (w sumie dla Części 1 i 2) 2.500.000zł, w tym: 
o dla bezzwrotnych form dofinansowania – do  1 250 000 tys. zł; w tym 500 000 tys. zł z Funduszu 

Modernizacyjnego 
o dla zwrotnych form dofinansowania – do 1 250 000 tys. zł, w tym 500 000 tys. zł z Funduszu 

Modernizacyjnego; 

 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; 
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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 grudnia 2022 roku. Przygotowane wnioski należy składać w 
wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu 
elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy; 

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

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2021-dla-czesci--2 

 




 
 
Program „Mój elektryk” 
Nabór dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne 
 
Celem Programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów 
zeroemisyjnych. 
Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii 
M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie 
do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich 
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). 
Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy 
i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, 
importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km. 
 
Wnioski mogą składać: 

 Jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305); 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2021-dla-czesci--2
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 Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 
2020 r. poz. 1383); 

 Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 
162); 

 Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2020 
r., poz. 2261); 

 Fundacje w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 2167); 

 Spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 
648); 

 Rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju ro lnego (t.j.: Dz. U. z 
2020 r., poz. 1655, z późn. zm.); 

 Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 

 Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i 
innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków. 

 
Wysokość dotacji:  

 budżet naboru wynosi do 200 000 000 zł; 

 wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1 - dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub - dotacja w 
wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km 
(koszt zakupu  tj. cena pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł); 

 wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1 - dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 
zł lub - dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji 
średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km; 

 wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e - dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 
4 000 zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w okresie od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r. jednak 
nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.  
Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać wyłącznie 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/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne 
 
 



 
 
Program priorytetowy „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” 
II nabór 
 
Celem Konkursu jest wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem 
złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia. 
Główne założenia programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” to: 

 Racjonalne wydatkowanie środków dzięki realizacji przedsięwzięć, dla których prawdopodobieństwo 
rozpoznania i udokumentowania złóż wód termalnych będzie jak największe. 

 Przejrzyste kryteria oceny wniosków przez Głównego Geologa Kraju. 

 Zmniejszenie komplikacji towarzyszących przygotowywaniu projektów robót geologicznych, poprzez wskazanie 
w programie szczegółowych wytycznych do ich przygotowania. 

 Lepsze efekty w zakresie rozwoju geotermii, przy mniejszych nakładach finansowych i mniejszym ryzyku 
udostępnienia zasobów wód termalnych. 

W II naborze wykluczona została możliwość dofinansowania otworów głębszych niż 3.500 metrów. 
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego. 

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne
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Wysokość dotacji:  

 planowana alokacja 70 000 000 zł; 

 maksymalny poziom dofinansowania 100%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 
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 
3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Dla wniosków składanych w formie 
wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w 
kancelarii NFOŚiGW. 
Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu: 

 Koordynator programu: Pani Beata Traczyk, nr tel.: 22 45 90 856 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenie-o-konkursie 
 
 

 
 
 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA 

ul. Madalińskiego 101 
02-549 Warszawa 

tel. +48 22 270 14 66 
kontakt@polonika.pl 
https://polonika.pl/ 

 
 
 
 

Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat  
Edycja 2022 

 
Celem Konkursu jest wsparcie zaangażowania społecznego w ochronę materialnych elementów polskiego 
dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Program obejmuje zarówno obszar historycznej 
Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej 
powstałej na emigracji. Dziedzictwo kulturowe jest jednym z kluczowych czynników kształtujących tożsamość 
społeczną, zapewnia ciągłość trwania narodu, sprzyja wzmacnianiu dobrosąsiedzkich relacji między narodami. 
Warunkiem skutecznego zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w stanie umożliwiającym 
korzystanie z jego wartości zarówno mieszkańcom Polski, jak i mieszkańcom krajów, których częścią jest także 
polskie dziedzictwo kulturowe, jest zaangażowanie społeczne w proces opieki nad tym dziedzictwem, w tym nad 
zabytkami. Jednocześnie wiedza o tym dziedzictwie i jego wartościach musi zostać szeroko upowszechniona. 
Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą jest doskonałym narzędziem dla kształtowania przyjaznych 
stosunków z państwami-sukcesorami dawnej Rzeczypospolitej, podtrzymywania więzi łączących Polaków za 
granicą z kulturą ojczystą, a także budowania pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego. 
Elementem programu jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami oraz społecznościami i 
władzami lokalnymi. Wszystkie działania prowadzone w ramach programu powinny być zgodne z przepisami prawa 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenie-o-konkursie
mailto:kontakt@polonika.pl
https://polonika.pl/
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państwa, na terenie którego się odbywają oraz z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., 1057 ze zm.). 
Dla realizacji programu kluczowe są działania nastawione na wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w pracach na 
rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem, jako elementu dziedzictwa europejskiego i 
światowego, a także zaangażowanie wolontariuszy do wykonywania zadań aktywizujących społeczności lokalne w 
kraju i za granicą w zakresie poznawania i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Efektem realizacji programu 
ma być utworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami i organizacjami 
polonijnymi oraz emigracyjnymi zajmującymi się ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, lokalnymi 
samorządami, instytucjami kultury, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami oraz wzrost wiedzy na temat 
historii danego miejsca wśród społeczności polskiej oraz społeczności lokalnej za granicą. Działania w ramach 
programu ukierunkowane są na wypracowanie długotrwałych efektów, którymi będą m.in.: 

 systematyczna ochrona obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;  

 podniesienie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad 
dziedzictwem kulturowym;  

 wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego 
poza krajem, jako elementu dziedzictwa europejskiego/światowego;  

 aktywizacja lokalnych społeczności i ich integracja wokół celu, jakim jest ochrona wspólnego dziedzictwa 
kulturowego. 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie organizacji wolontariackich, obozów, pobytów 
studyjnych, praktyk studenckich i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego za 
granicą. Zaplanowane prace powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami prawa w 
zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz prowadzone pod nadzorem specjalisty w przedmiotowej dziedzinie po 
uprzednim przeszkoleniu wolontariuszy. Mogą obejmować:  

 działania porządkowe i związane z odnalezieniem, opisaniem i utrzymaniem obiektów zabytkowych i ich 
otoczenia, zasobów archiwalnych i bibliotecznych oraz pomocnicze przy pracach lub badaniach 
konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych;  

 aktywny udział w renowacji lub rewaloryzacji zabytku (w tym polskich grobów i cmentarzy);  

 prace pomocnicze przy kwerendach bibliotecznych i archiwalnych, dokumentacji i inwentaryzacji obiektów 
zabytkowych, dokumentacji źródłowej i terenowej lub zbieranie informacji pośrednich związanych z obiektami i 
wydarzeniami historycznymi związanymi z kulturą polską;  

 działania edukacyjne oraz popularyzujące polskie dziedzictwo kulturowe pozostające poza granicami kraju i 
wiedzę na jego temat, w tym tworzenie możliwości współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, zespołami 
badawczymi działającymi poza granicami Rzeczypospolitej - szczególnie pośród grup młodzieżowych i 
studenckich. 

Realizacja zadania odbywa się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2022. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego:  

 organizacje pozarządowe;  

 samorządowe instytucje kultury -z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra i jednostki 
samorządu terytorialnego;  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie 
współpracy i zawarcie umowy partnerskiej/porozumienia partnerskiego z co najmniej jednym ze wskazanych niżej 
podmiotów utworzonych na podstawie przepisów prawa polskiego lub przepisów kraju przyjmującego:  

 instytucje kultury; 

 organizacje pozarządowe;  

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą;  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

 szkoły ponadpodstawowe rozumiane jako publiczne i/lub niepubliczne instytucje oświatowo-wychowawcze;  

 szkoły wyższe. 
Partnerzy mogą pochodzić zarówno z Polski, jak i z kraju przyjmującego. 
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. 
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Wysokość dotacji: 

 minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł; 

 maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 70 000 zł; 

 wymagany wkład własny 10%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 25 kwietnia 2022 roku do godziny 15.59.  
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w elektronicznym systemie Witkac, 
dostępnym pod adresem www.witkac.pl. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie poprzez system Witkac. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=20499 
 
 

 
 
 

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 2022 
 
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz 
zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. 
Istotną barierą w działalności organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym jest brak rezerw finansowych, które 
mogą być uruchamiane w nagłych sytuacjach wymagających interwencji. Chodzi tu głównie o zdarzenia 
nieprzewidziane (np. awarie sprzętu), które mogą mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i 
realizacji jej celów statutowych. Sytuacje takie wymagają często pilnego wsparcia w ramach maksymalnie 
uproszczonej procedury, tak aby możliwie szybko rozwiązać problem. Równocześnie organizacje obywatelskie 
sygnalizują także utrudniony dostęp do wydarzeń życia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dialogu 
obywatelskiego. Organizacje, pomimo realizacji rożnych zadań publicznych, nie mają często wystarczających 
zasobów, aby pokrywać koszty udziału swoich przedstawicieli – działaczy lokalnych i regionalnych organizacji w 
przedsięwzięciach sektorowych o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także europejskim. W ramach 
Priorytetu 5 „Wsparcie doraźne” organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać wsparcie zarówno na pokrycie 
kosztów służących zaspokojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb jak również na pokrycie kosztów uczestnictwa 
w konkretnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym. W ramach Priorytetu 5 zostanie 
zbudowany mechanizm wsparcia reprezentacji lokalnych i regionalnych organizacji podczas wydarzeń życia 
publicznego istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego jak również, w uzasadnionych 
przypadkach, związanych z branżą, w której działa dana organizacja. Założeniem wsparcia jest zwiększenie 
wpływu organizacji obywatelskich na kształtowanie polityk państwa i polityk lokalnych, a także budowania ich 
instytucjonalnej dojrzałości. 
W ramach Priorytetu 5 będą realizowane zadania zgodnie z trzema ścieżkami: 

 Ścieżka 1- POMOC DORAŹNA: 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.  

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=20499
mailto:kontakt@niw.gov.pl
https://niw.gov.pl/
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 Ścieżka 2- ŻYCIE PUBLICZNE: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z 
życia publicznego (np. konferencjach, seminariach) o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także 
międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której 
działa dana organizacja.  

 Ścieżka 3 – CZŁONKOSTWO: pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających 
organizacje pozarządowe2 o charakterze międzynarodowym (między innymi kosztów składek członkowskich, 
kosztów uczestnictwa w gremiach i posiedzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych z 
punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.  

Warunkami wymaganymi do uzyskania mikrodotacji jest wykazanie przez ubiegającą się organizację, że 
sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji (np. poprzez przedstawienie 
dotychczasowych działań w celu pozyskania funduszy na wnioskowany cel) oraz potwierdzenie wiarygodności 
potrzeby realizacji zadania w kontekście działalności danego podmiotu (np. poprzez wskazanie linku do 
ogólnodostępnej informacji na temat opisywanej sytuacji, załączenie dokumentów potwierdzających jej 
wystąpienie).  
Termin realizacji projektów w ramach Priorytetu 5: od dnia ogłoszenia naboru do maksymalnie 31.12.2022.  
 
Wnioski mogą składać: 

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

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

 spółdzielnie socjalne; 

 Koła Gospodyń Wiejskich;  

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

Organizacja może złożyć 1wniosek dla każdej ze ścieżek. 
 
Wysokość dotacji:  
 wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach Priorytetu % wynosi 1.500.000,00 zł; 

 wysokość dotacji do 10.000 zł (w każdej ścieżce); 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00 lub do 
wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Prawidłowe złożenie oferty musi nastąpić za 
pośrednictwem System Obsługi Dotacji NIW-CRSO. Pierwszym krokiem umożliwiającym skorzystanie z 
dofinansowania realizacji zadania ze środków Programu jest wypełnienie i złożenie oferty przy użyciu Systemu 
Obsługi Dotacji, dostępnego na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl/ w terminie naboru . 
W ramach konkursów PROO 2022 nie należy przesyłać wersji papierowej oferty ani składać jej przez ePUAP. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/ 
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National Endowment for Democracy (NED) 

1025 F Street NW, Suite 800 
Washington, DC 20004 

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

info@ned.org 
ned.org 

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

 promowania i obrony praw człowieka i praworządności; 

 wspierania wolności informacji i niezależnych mediów; 

 wzmocnienia demokratycznych idei i wartości; 

 promowania odpowiedzialności i przejrzystości; 

 wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

 wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji politycznych; 

 promowania edukacji obywatelskiej; 

 wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów; 

 promowania wolności zrzeszania się; 

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

 budżet programu 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/ 
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Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Aleje Ujazdowskie 28 
00-478 Warszawa 
tel. 22 345 37 00 
ore@ore.edu.pl 

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

 
 
 
Granty „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologicznopedagogicznego” 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć grantowych, które w największym stopniu przyczynią się do 
osiągnięcia celu projektu tj. do wsparcia pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu 
modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej dla dzieci i uczniów. 
Przedsięwzięcia grantowe realizowane będą w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. 
„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” realizowanego na podstawie decyzji 
Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku 
Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wnioskowany okres realizacji przedsięwzięcia grantowego wynosi minimum 12 miesięcy. Granty muszą zostać 
zrealizowane do czerwca 2023 r. 
Konkurs grantowy jest prowadzony na terenie całej Polski. 
Oczekiwane rezultaty zadania: 

 Przeszkolenie 1440 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Każdy Grantobiorca odpowiada za 
przeszkolenie nie mniej niż 90 pracowników poradni p-p z terenu swojego województwa w ramach 
przedsięwzięcia grantowego.  

 Przeprowadzenie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne uczestniczące w konkursie grantowym oceny 
funkcjonalnej dzieci i uczniów (z wykorzystaniem opracowanych w projektach procedur i narzędzi), w tym 
prowadzenia działań postdiagnostycznych w szkołach objętych wsparciem (planowana liczba uczniów, którzy 
zostaną objęci wsparciem poradni psychologiczno-pedagogicznych: 800, co oznacza, że każdy Grantobiorca 
odpowiada za objęcie wsparciem minimum 50 dzieci/uczniów). 

 
Wnioski mogą składać organy prowadzące poradnie psychologiczno-pedagogiczne (publiczne i niepubliczne). 
Wnioskodawca może wnioskować o jeden grant. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków ogółem 5 600 000,00 zł; 

 kwota dotacji do 350 000,00 zł (16 Grantobiorców, po jednym w województwie); 

 maksymalny poziom dofinansowania grantu w ramach konkursu (ze środków EFS i środków budżetu państwa) 
wynosi 100%; w ramach konkursu nie przewidziano możliwości wniesienia wkładu własnego wnioskodawcy. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 19 kwietnia od godz. 10.00 do 2 maja 2022 roku 
do godziny 23:59. Wniosek grantowy w ramach prowadzonego naboru jest składany wyłącznie w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem elektronicznego formularza naboru (witkac.pl) 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=20871 
 
 

 
 
 

mailto:ore@ore.edu.pl
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

aleja Jana Pawła II 13, 
00-828 Warszawa 

22 50 55 500 
https://www.pfron.org.pl/ 

 
 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020  
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 
„Dostępny samorząd” – granty 
 
Celem Konkursu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób 
ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów 
dostępności określonych w ustawie o dostępności.  
Katalog kosztów, które będą mogły zostać objęte grantem, będzie obejmował wydatki przeznaczone na: 

 zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków; 

 instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które 
umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych; 

 zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy 
lub głosowy; 

 zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób; 

 zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 
r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 848); 

 obsługę osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi 
tłumacza przez strony internetowe i aplikacje; 

 instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie 
słyszenia; 

 zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku 
zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w 
tekście łatwym do czytania; 

 zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie określonej w tym 
wniosku; 

 koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu. 
 
Wnioski mogą składać JST, które zamierzają poprawić dostępność usług w swoich jednostkach organizacyjnych, 
które nie były objęte wsparciem z zakresu poprawy dostępności w ramach innych programów/projektów 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyłączenie powyższe nie obejmuje 
jednostek organizacyjnych, które uzyskały wsparcie szkoleniowe lub doradcze. 

 JST może złożyć w naborze wniosków o udzielenie grantu tylko jeden wniosek. 

 w ramach przedsięwzięcia grantowego wnioskodawca może wnioskować o finansowanie działań mających na 
celu poprawę dostępności usług w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej. 

 
Wysokość dotacji: 

 kwota przeznaczona na nabór wynosi 81.500.000 zł z podziałem na: 
o 52.000.000 zł dla małych grantów; 
o 29.500.000 zł dla dużych grantów; 

https://www.pfron.org.pl/
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 maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi: 
o 100.000 zł (mały grant); 
o 250.000 zł (gdy przedsięwzięcie przewiduje dostosowania architektoniczne o większej skali - duży grant); w 

tym przypadku wymagany wkład własny 20%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 21 lutego 2022 r. od godziny 08:00 do 22 kwietnia 
2022 r. do godziny 16:00. PFRON zastrzega możliwość skrócenia terminu składania wniosków w ramach naboru, 
zgodnie z postanowieniami ust. 3.3 lub 3.4 Regulaminu naboru, tj. do przekroczenia 120% kwoty grantów w 
złożonych wnioskach o udzielenie grantów. Wniosek o udzielenie grantu należy złożyć na formularzu, w formie 
dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę 
przekazania wersji elektronicznej wniosku w generatorze.  
Podmioty chcące wziąć udział w planowanym naborze, mogą zapoznać się na stronie PFRON (link poniżej) z 
następującymi dokumentami: 

 regulamin naboru wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego; 

 wzór wniosku o udzielenie grantu; 

 wzór karty oceny wniosku; 

 wzór umowy o powierzenie grantu; 

 wzór wniosku o udzielenie grantu; 

 pełnomocnictwo; 

 oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług; 

 taryfikator korekt; 

 wzór i instrukcja sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia grantowego; 

 wykaz JST uczestniczących w projektach wyłonionych w konkursie "Dostępny samorząd" oraz w projekcie 
pozakonkursowym MSWiA "Samorząd Bez Barier" – nabór POWR.02.18.00-00-0001/20; 

 informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez PFRON. 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/regulamin-naboru-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-
projekcie/ 
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-
samorzad-granty/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-
terytorialnego-w-projekcie-dostepny-samorzad-granty/ 
 
 

 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 
Projekt „Kultura bez barier” 
 
Celem Konkursu jest pilotażowe wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji 
kultury dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury o zróżnicowanych charakterystykach, 
umożliwiające jak najszersze przetestowanie jego elementów. Model stanowi część dokumentacji naboru. 
Każdy Wnioskodawca może złożyć w naborze wniosków o udzielenie grantu jeden wniosek. 
Granty mogą być przyznane na przedsięwzięcia grantowe oparte o Model, które:  

 Służą poprawie dostępności całości bądź części oferty instytucji kultury (Wnioskodawcy) osobom ze 
szczególnymi potrzebami (w tym osobom z niepełnosprawnościami), z uwzględnieniem zakresu i specyfiki jej 
działalności oraz potrzeb odbiorców.  

 Wykorzystują zasady i metody opisane w Modelu, w szczególności:  
o uwzględniają zasadę, zgodnie z którą wdrażanie dostępności nie może dotyczyć wydarzeń kulturalnych 

organizowanych wyłącznie dla osób ze szczególnymi potrzebami – należy dążyć do stanu, w którym 
wszyscy użytkownicy i użytkowniczki mają równy dostęp do oferty IK, z uwzględnieniem różnych potrzeb 
użytkowników i użytkowniczek;  

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/regulamin-naboru-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-projekcie/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/regulamin-naboru-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-projekcie/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/regulamin-naboru-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-projekcie/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-projekcie-dostepny-samorzad-granty/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-projekcie-dostepny-samorzad-granty/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-projekcie-dostepny-samorzad-granty/
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o przewidują, że zapewnianie dostępności oferty realizowane będzie w oparciu o koncepcję podróży 
odbiorcy.  

 Realizowane są przy udziale osób ze szczególnymi potrzebami lub organizacji pozarządowych, posiadających 
doświadczenie adekwatne z perspektywy celów przedsięwzięcia grantowego.  
Przyczyniają się do wzrostu wiedzy i kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury (Wnioskodawcy) w 
zakresie dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Warunki wymienione powyżej muszą być spełnione łącznie. 
 
Wnioski mogą składać samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
2020 poz. 194 ze zm.). 
 
Wysokość dotacji: 

 kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie 
grantu wynosi 19.043.000,00 zł; 

 maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 250.000,00 zł; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 16 marca 2022 roku do 26 kwietnia 2022 roku, do 
godz. 16:00. Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora 
wniosków, który będzie dostępny w terminie obowiązywania naboru pod linkiem https://projektyue.pfron.org.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-
grantu-dla-instytucji-kultury/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/ 
 
 

 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia 
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp 
do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 
Projekt grantowy pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0044/18 
Nabór Wniosków nr 2/POZ/2022 
 
Celem Konkursu jest poprawa dostępności placówek podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ze szczególnymi 
potrzebami poprzez wdrożenie wybranych wymagań określonych w „Standardzie Dostępności POZ”.  
Przedmiotem Grantu jest Przedsięwzięcie polegające na realizacji zadań umożliwiających spełnienie wybranych 
przez Wnioskodawcę wymagań zawartych w Standardzie, stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury naboru 
(dostępna jako załącznik na stronie ogłoszenia o naborze). 
Wymagania odnoszą się do trzech zakresów dostępności:  

 architektonicznej;  

 cyfrowej; 

 informacyjno-komunikacyjnej.  
Wnioskodawca, na podstawie zidentyfikowanych w placówce barier dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami oraz po przeanalizowaniu w ich kontekście potrzeb placówki, planuje zakres rzeczowy Grantu, tj. 
wskazuje we Wniosku i Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia konkretne zadania do realizacji w ramach 
wsparcia grantowego. Jest jednocześnie zobowiązany dążyć do zapewnienia efektywności wsparcia tj. zapewnienia 
jak największej poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach uwarunkowań 
finansowych Grantu. 
Przedsięwzięcie może dotyczyć wyłącznie jednego miejsca udzielania świadczeń, tj. placówki medycznej, w której 
Wnioskodawca udziela świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, co najmniej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18. W placówce muszą być udzielane świadczenia co najmniej w 

https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/
https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/


  

 

- 67 - 
 

zakresach: „świadczenia lekarza POZ”, „świadczenia pielęgniarki POZ” i „świadczenia położnej POZ”. W przypadku 
świadczeniodawcy posiadającego więcej niż jedno miejsce udzielania ww. świadczeń, do decyzji Wnioskodawcy 
należy wybór, które z tych miejsc (lokalizacji) zostanie objęte zakresem Przedsięwzięcia. 
Okres realizacji Przedsięwzięcia: do 18 miesięcy nie później niż do 31.08.2023 r. 
 
Wnioski mogą składać świadczeniodawcy udzielający, na dzień składania Wniosku, w placówce medycznej, w 
której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna co najmniej w trzech zakresach: „świadczenia lekarza POZ”, „świadczenia pielęgniarki POZ” i 
„świadczenia położnej POZ”. Ww. świadczenia muszą być udzielane na podstawie umowy bezpośrednio zawartej 
pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie umowy zawartej przez 
Wnioskodawcę z innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet naboru 73.000.000,00 zł, z podziałem grantów ze względu na średni dochód gminy, na: 
o koperta A: 70% alokacji naboru grantowego tj. kwota 51 100 000 zł (gminy, w których dochód gminy na 

jednego mieszkańca jest niższy niż średni dochód gminy na jednego mieszkańca); 
o koperta B: 30% alokacji naboru grantowego tj. kwota 21 900 000 zł (gminy, w których dochód gminy na 

jednego mieszkańca jest wyższy/równy niż średni dochód gminy na jednego mieszkańca); 
przy czym zgodnie z danymi GUS za 2020 rok, średni dochód gminy na jednego mieszkańca wynosi 6 502,68 
zł; zestawienie gmin wraz z wysokością średniego dochodu na mieszkańca stanowi załącznik nr 2 do 
„Procedury oceny i wyboru wniosków” (plik dostępny na stronie ogłoszenia o naborze); 

 wartość grantu: 
o minimalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 15. 000 zł; 
o maksymalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 720.000 zł; 
o nie jest wymagany wkład własny; 

 w ramach grantu obowiązują dwa ograniczenia procentowe – limit dot. wydatków należących do kategorii cross-
financingu (40%) oraz limit dot. łącznej wartości wydatków należących do kategorii cross-financingu i środków 
trwałych (70%). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 31 stycznia 2022 roku do momentu wyczerpania 
alokacji i zamknięcia naboru, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 roku. Dokumenty aplikacyjne – Wniosek i 
Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia - można składać wyłącznie drogą elektroniczną na Platformie Obsługi 
Projektów Inwestycyjnych znajdującej się pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl. Wniosek wypełniany jest 
bezpośrednio na Platformie, a Harmonogram jest plikiem w formacie Excel na niej załączanym. Wzory dokumentów 
stanowią załączniki do „Procedury oceny i wyboru wniosków”. Dostęp do Platformy wymaga zalogowania się za 
pośrednictwem Profilu Zaufanego. Do złożenia Wniosku konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://zdrowie.gov.pl/dostepnosc/strona-979-granty_dla_poz.html 
 
 

 
 
 
Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” 
Moduł III. 
Nabór II. 
 
Celem Konkursu jest zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności odpowiednich 
warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, 
terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Wsparcie obejmuje 
także osoby towarzyszące. 
Wnioski zgłaszane w ramach niniejszego naboru mogą obejmować realizację zadania na terenie każdego z 16 
województw. 

https://e-inwestycje.mz.gov.pl/
https://zdrowie.gov.pl/dostepnosc/strona-979-granty_dla_poz.html
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Wnioski mogą być realizowane również w formule partnerskiej. Ponadto, dwie lub więcej organizacje pozarządowe 
działające wspólnie mogą złożyć wniosek wspólny. 
Celem wsparcia Beneficjentów programu jest zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w 
szczególności odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, 
poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także przygotowanie do wejścia na 
rynek pracy. 
Ze wsparcia w ramach realizacji zadania powinno korzystać jednocześnie nie mniej niż pięciu Beneficjentów 
programu. Warunek ten nie obowiązuje w przypadku wsparcia realizowanego na rzecz Beneficjentów programu od 
dnia od 24 lutego 2022 roku do dnia ogłoszenia niniejszego naboru. 
Wsparciem objęte mogą być także osoby towarzyszące Beneficjentom programu. Wsparcie w przypadku tych osób 
może obejmować: 

 zabezpieczenie odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia jak najbliżej Beneficjentów programu – w 
celu zapewnienia Beneficjentom programu poczucia bezpieczeństwa, poprzez utrzymanie relacji z członkami 
rodziny lub opiekunami; 

 zapewnienie usług tłumacza z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski; 

 poradnictwo i wsparcie psychologiczne; 

 zatrudnienie w ramach realizacji zadania w zależności od posiadanych kompetencji. 
Osoby towarzyszące w zakresie zamieszkania i wyżywienia mogą korzystać ze wsparcia przez maksymalny okres 
2 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie takie może zostać przedłużone. 
Wsparcie w zakresie kosztów zamieszkania i wyżywienia powinno mieć charakter uzupełniający w stosunku do 
środków przekazywanych przez wojewodę na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioskodawca zobowiązany jest 
do wystąpienia o ww. środki (potwierdzając to stosownym oświadczeniem dołączanym do wniosku). 
Realizacja zadania polega w szczególności na: 

 rozpoznaniu potrzeb Beneficjenta programu, w szczególności w oparciu o identyfikację potrzeb wykonaną przez 
Ośrodek Recepcyjny na podstawie ankiety (w ramach wystandaryzowanego kwestionariusza); 

 zapewnieniu odpowiedniego do rodzaju niepełnosprawności miejsca pobytu, w tym w szczególności: 
o wyposażenia miejsc pobytu w przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania osoby z 

niepełnosprawnością; 
o wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; 
o dostępu do środków higieny osobistej, niezbędnych leków, środków pomocniczych; 

 prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu m.in. nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; w 
ramach realizacji tych działań możliwe jest, w sytuacji objęcia wsparciem w placówce: 
o doposażenie placówki w niezbędny sprzęt do rehabilitacji (z zastrzeżeniem, iż wartość początkowa zakupu 

danego sprzętu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł), 
o doposażenie placówki w przedmioty zużywające się w trakcie zajęć; 

 prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, prawnego, lub innego wsparcia specjalistycznego; 

 udzielaniu informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i 
pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych; 

 prowadzeniu działań służących integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w formie zajęć indywidualnych lub 
grupowych np. warsztaty, szkolenia itd.; 

 zapewnienie usług tłumacza z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski i tłumacza języka migowego; 

 zapewnienie usług pielęgniarskich; 

 zapewnieniu usług transportowych, szczególnie dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym z Ośrodków 
Recepcyjnych). 

Wsparcie związane z realizacją zadania może być świadczone nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku, z tym że 
minimalny okres realizacji zadania musi wynosić co najmniej 4 miesiące. 
Miejsca rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsca pobytu powinny spełniać warunki dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Wnioskodawca zapewnia niezbędne materiały informacyjne tłumaczone na język ukraiński i rosyjski. 
Wnioskodawca zapewnia wymianę informacji, w zakresie dostępności miejsc pobytu z Biurem i Oddziałami PFRON 
oraz Ośrodkami Recepcyjnymi dla osób z niepełnosprawnością. 
Wnioskodawca prowadzi ewidencję Beneficjentów programu oraz osób towarzyszących objętych wsparciem. 
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Finansowane mogą być koszty związane z zapewnieniem wsparcia Beneficjentom programu i osobom 
towarzyszącym poniesione od 24 lutego 2022 roku. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe: 

 posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy. 
 
Wysokość dotacji – refundacja: 

 średni dobowy koszt objęcia wsparciem Beneficjenta programu w ramach realizacji zadania nie może 
przekroczyć kwoty 150 złotych; 

 średni dobowy koszt wsparcia osoby towarzyszącej nie może przekroczyć kwoty 50 złotych, przy czym 
finansowane są koszty wsparcia udzielonego nie więcej niż trzem osobom towarzyszącym jednemu 
Beneficjentowi programu; 

 koszty realizacji zadania (merytoryczne oraz administracyjne) rozliczane są ryczałtem, którego wysokość 
ustalana jest z uwzględnieniem rzeczywistej liczby osób objętych wsparciem (Beneficjentów programu oraz 
osób towarzyszących) oraz dni świadczenia wsparcia. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 czerwca 2022 roku. Wnioski można składać: 

 w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (czyli podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego 
na platformie ePUAP); 

 w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione. 
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku na skrzynkę: pomoc_Ukrainie@pfron.org.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-
pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/ogloszenia-o-naborze-wnioskow-
w-ramach-modulu-iii/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-
niepelnosprawnoscia-nabor-drugi/ 
 



 
 
 

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 

ul. Dąbrowskiego 20A 
35-036 Rzeszów 
tel. 17 857-71-00 

pap@pap.rzeszow.pl 
www.pap.rzeszow.pl 

 
 
 
 

"Terapeutyczne obiadowanie" 
 

Celem Konkursu jest rozpowszechnienie nowego modelu skalowanej innowacji społecznej „Obiady 
Terapeutyczne”, którego istotą jest przygotowywanie, a następnie dostarczanie przez niepełnosprawnych 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej bezpłatnych dwudaniowych obiadów osobom starszym powyżej 60 roku 
życia, wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Spotkanie tych dwóch grup społecznych pozwoli na 
wytworzenie się niezwykłej więzi opartej na wzajemnym zrozumieniu, empatii oraz wspólnocie doświadczania życia 
z ograniczoną samodzielnością. 
Innowacja skierowana jest do instytucji i organizacji mające siedzibę w Polsce, w szczególności 
prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również 

mailto:pomoc_Ukrainie@pfron.org.pl
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-nabor-drugi/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-nabor-drugi/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-nabor-drugi/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-nabor-drugi/
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stowarzyszenia lub inne podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób 
z niepełnosprawnościami, a odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii 
zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / 
organizacji. 
Odbiorcami innowacji są: 

 osoby starsze powyżej 60 roku życia, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy 
wskazaną w orzeczeniu, uczestniczącą w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub 
zawodowa. 

Wyżej wskazane podmioty będą mogły ubiegać się o granty finansowe na wdrożenie modelu skalowanej innowacji 
społecznej, co pozwoli na unowocześnienie pracowni gospodarstwa domowego oraz zyskanie nowej i ciekawej 
formy aktywizacji swoich podopiecznych. 
Warunkiem otrzymania grantu jest prowadzenie pracowni gospodarstwa domowego z odpowiednim zapleczem 
kuchennym. Wprowadzenie modelu innowacji jest stosunkowo proste, ponieważ opiera się na założeniu, że będzie 
on funkcjonował w obecnie istniejących warunkach prawno-instytucjonalnych, a zmiany dotyczą jedynie sposobu 
organizacji i zarządzania posiadanymi już zasobami. 
Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie 
z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1: Innowacje społeczne) i jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Wnioski mogą składać podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. 
 
Wysokość dotacji: 

 granty finansowe na wdrożenie modelu w kwocie do 77.215,60 PLN; 

 łączny budżet projektu 4,971 mln PLN. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie – organizator prognozuje termin naboru w kwietniu 2022 roku. Szczegóły 
dotyczące naboru można uzyskać drogą telefoniczną bądź mailową: 

 tel. (17) 85 77 100; 

 tel. 791 334 430; 

 e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://terapeutyczneobiadowanie.pl/ 
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Polska Fundacja Narodowa 

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

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

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

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

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

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

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

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

 rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości; 

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

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

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

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

 minimalny wkład własny 5 %; 

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

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  
33-100 Tarnów 

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

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

 wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi; 

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

 nauką i edukacją; 

 sportem i zdrowym stylem życia; 

 kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego; 

 ekologią i ochroną środowiska. 
 
Wnioski mogą składać m.in. organizacje pozarządowe, szkoły znajdujące się na obszarze dystrybucji PSG. 
 
Wysokość dotacji: kwota nieznana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w systemie ciągłym. Wniosek o przyznanie darowizny należy 
wypełnić na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej organizatora i przesłać wraz z wymaganymi 
załącznikami na adres darowizny@psgaz.pl.  
Wymagane załączniki do wniosku:  

 statut bądź inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy; 

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

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

ul. Alzacka 18 
03-972 Warszawa 

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

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

 
 
 
 
Eksperyment Wymiana 2022 – stacjonarnie, online lub hybrydowo 
 
Celem Konkursu jest wspieranie projektów o tematyce STE(A)M – Science, Technology, Engineering, Arts, 
Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) w międzynarodowej wymianie młodzieży. 
Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii? 
Wiedza z zakresu STE(A)M, twórcze i krytyczne myślenie oraz międzynarodowe doświadczenia! Swobodne 
poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości oraz nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej 
zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych 
ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk 
przyrodniczych, matematycznych lub technicznych. Jeśli grupy partnerskie nie mogą spotkać się na żywo „face-to-
face”, to projekt można zrealizować też online. PNWM finansuje również takie spotkania. 
Wnioskowany do wsparcia projekt powinien: 

 być spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego; 

 temat powinien być wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do zagadnień z zakresu nauk 
przyrodniczych, matematycznych, technicznych, informatycznych lub STEAM; 

 tytuł, opis projektu jak i zaplanowane działania opierały się na wybranym temacie; 

 innowacyjny i poruszać kwestie interesujące młodych ludzi; 

 żeby minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STE(A)M, podczas której uczestnicy aktywnie 
eksperymentują, odkrywają i prowadzą dokumentację podjętych działań; 

 żeby pozostała część programu umożliwiała uczestnikom poznać się wzajemnie i kraj partnera; 

 wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni; 

 grupa liczyła nie więcej niż 50 uczestników; 

 podsumowany zostać dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży: Mogą wybrać posty w 
mediach społecznościowych i oznaczyć #eksperymentwymiana #pnwm, stworzyć krótki film na stronę 
organizacji lub szkoły albo w zupełnie inny sposób. 

NWM umożliwia w 2022 roku dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub 
hybrydowo. 
Projekty STE(A)M wymagają od uczestników przygotowania oraz często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej 
kadry placówek edukacyjnych. Program Eksperyment Wymiana pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie 
finansowe na specjalnych zasadach: 

 Projekty stacjonarne: 
PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego 
jak i „dodatek na czas pandemii”; na dni programu obejmujące warsztaty realizowane we współpracy z 
wyspecjalizowaną placówką edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak w projektach 
realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. 

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

 
Wnioski mogą składać polsko-niemieckie partnerstwa. 
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Wysokość dotacji: stawki dofinansowania dostępne w załączniku do ogłoszenia o konkursie. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w 3 terminach: 

 do 28 lutego 2022 roku; 

 do 30 kwietnia 2022 roku; 

 do 30 września 2022 roku. 
Należy złożyć wniosek PNWM online oraz wypełnić formularz uzupełniający (formularz ten będzie aktywny od 
początku stycznia 2022 roku), wpisując tytuł projektu we wniosku „Eksperyment Wymiana”. Wnioski mogą składać 
szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/ 
 
 

 
 
 
„Zachować pamięć 2022” stacjonarnie, online lub hybrydowo 
Program wspierania projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego 



Celem Konkursu jest wsparcie projektów związanych z okresem narodowego socjalizmu i II wojny światowej, 
obejmujące programem wizytę w miejscach pamięci oraz poznanie biografii świadków historii, wymagają od 
uczestników rzetelnego przygotowania, pogłębionej refleksji, a często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej 
kadry placówek muzealnych i pedagogicznych. Program „Zachować pamięć” pomaga sprostać tym wymogom 
poprzez wsparcie finansowe na specjalnych zasadach: 

 Projekty stacjonarne: 
o na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z 

wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według 
stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju 
zakwaterowania; 

o PNWM przyznaje zwiększone stawki (p. tabelka w prawej kolumnie) dofinansowania kosztów 
programu, podróży i pośrednictwa językowego. 

 Projekty online: 
o uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online dostępne są w zakładce „Projekty 

online”; 
o PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz 

wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny (p. tabelka w prawej kolumnie) . 
 
Aby projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży mógł zostać dofinansowany w ramach programu „Zachować 
pamięć”, musi spełniać następujące kryteria: 

 Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami programu. Wszystkie zaplanowane działania, także te w części 
odnoszącej się do czasów współczesnych, nawiązują do tematyki projektu. 

 Jego program obejmuje wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz pogłębione poznanie historii tego 
miejsca. Zachęcamy do realizowania projektów we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami 
edukacyjnymi zajmującymi się zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z oferty pedagogicznej tych 
placówek. 

 Co najmniej połowa programu poświęcona jest tematyce narodowego socjalizmu, II wojny światowej, 
Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy (wraz ze wspólnym przygotowaniem i 
podsumowaniem tej części przez obydwie grupy stanowi co najmniej 50% całego projektu). 

 Program części historycznej odnosi się do współczesności i życia młodych ludzi, i stworzony jest w oparciu o 
zagadnienia nurtujące uczestników. Z opisu i realizacji projektu wynika aktywny udział młodzieży w planowaniu 
i przebiegu programu. 

 Program składa się częściowo z warsztatów, podczas których młodzież, bazując na zdobytej wiedzy 
historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów występujących we współczesnym świecie. 

https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/
https://pnwm.org/projekty-online/
https://pnwm.org/projekty-online/
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 Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i podczas spotkania) do udziału w projekcie i podejmowania 
trudnej tematyki historycznej oraz aktywnie biorą udział w podsumowaniu programu. 

 W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju trzeciego. 

 Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera elementy edukacji między-
kulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada, np. jego historii, kultury, języka i życia codziennego. 

 Wspólny program trwa od 4 do 14 dni. 

 Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 14 do 26 lat. 
Jeśli stworzenie dokumentacji wiąże się z poniesieniem dodatkowym kosztów, istnieje możliwość wnioskowania o 
dodatkowe dofinansowanie tego miniprojektu w ramach „4×3 – prosta sprawa”. 
 
Wnioski mogą składać polsko-niemieckie lub trójstronne partnerstwa, które podczas wspólnych spotkań 
młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i 
okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. 
 
Wysokość dotacji: dofinansowanie do kosztów programu, pośrednik językowy, ryczałt organizacyjny i techniczny, 
trener online – szczegółowe kwoty nieznane. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w 3 dostępnych terminach: 

 do 28 lutego 2022 roku; 

 do 30 kwietnia 2022 roku; 

 do 30 września 2022 roku. 
Należy złożyć wniosek online (https://oase.dpjw.org/oase/oase_pl.html#oase_root) oraz wypełnić formularz 
uzupełniający (https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/218). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/ 
 
 

 
 
 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 

Ul. Zachodnia 47 
91-066 Łódź 

Tel. +48 508 056 324 
szmp@onet.pl 
www.szmp.pl 

 
 
 
 
„Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” 
Edycja 2022 
 
Celem Konkursu jest wsparcie grantowe dla członków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Tematy konkursu 
”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące w 2022 roku:  

 Zdrowie w każdym wieku. 

 Zdrowie i środowisko. 
 
Wnioski mogą składać miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki 
organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów 
publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku 
Liczba programów zgłaszanych przez miasto/gminę – członka Stowarzyszenia jest dowolna, ale dofinansowanie 
mogą uzyskać maksymalnie 2 projekty. 

https://pnwm.org/dotacja/inne-dotacje/
https://oase.dpjw.org/oase/oase_pl.html#oase_root
https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/218
https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/218
https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/
mailto:szmp@onet.pl
http://www.szmp.pl/
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Wysokość dotacji: 

 Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 80 % całkowitych kosztów programu (koszty 
własne z uwzględnieniem wyceny pracy wolontariatu – przy stawce do 20,00 zł za jedną godzinę). 

 Maksymalna kwota jednego grantu wynosi 5 000,00 zł. 

 Maksymalna kwota grantów dla jednego miasta/gminy nie może przekroczyć 7 500,00 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 29 kwietnia 2022 roku. Organizacje i instytucje 
składające wnioski do konkursu w miastach członkowskich Stowarzyszenia przekazują je do Koordynatora 
lokalnego w formie pisemnej oraz elektronicznej w edytorze WORD.  
Koordynator lokalny przeprowadza wstępną weryfikację wniosków pod względem formalnym (w przypadku braków 
formalnych prosi wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji). Po dokonaniu weryfikacji wniosków i ich 
zaopiniowaniu Koordynator przekazuje wnioski spełniające wymogi formalne do Biura Stowarzyszenia wyłącznie w 
formie elektronicznej do dnia 30 kwietnia 2022 roku (decyduje dzień przesłania wniosków drogą elektroniczną) wraz 
ze SKANEM pisma przewodniego, w którym wymienione są przesłane wnioski. 
Wnioski należy przesłać drogą elektroniczną w postaci pliku w edytorze WORD – e-mailem na adres szmp@onet.pl  
Ze względu na proces oceniania wniosków, wnioski przesłane bez SKANU pisma przewodniego Koordynatora nie 
będą rozpatrywane.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.szmp.pl/aktualnosci 
 
 

 




Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

ul. Mokotowska 55  
00-542 Warszawa  
Tel. 22 396 55 16 

biuro@e.org.pl 
https://seniorzywakcji.pl/ 

 
 
 
 

„Seniorzy w akcji” 
Edycja XV. 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów, których animatorami są osoby 60+ i których celem jest 
aktywizacja i zaangażowanie społeczne osób starszych zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych. Konkurs jest 
częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”. 
Konkurs ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – 
obszarem ich realizacji powinna być jedna lub kilka wybranych społeczności. Jako jedną społeczność można 
traktować (w zależności od skali projektu): dzielnicę, miasto/wieś, gminę lub powiat. 
Zgłaszane pomysły na projekt powinny realizować cele konkursu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech 
obszarów:  

 1. Działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym:  
o zapobiegające skutkom izolacji, takie jak aktywne współtworzenie przez seniorów lokalnych wspólnot, a 

także poszukiwanie nowych sposobów budowania relacji międzyludzkich; 
o sprzyjające rozwojowi pasji osób starszych i budowaniu wokół nich grup, środowisk i przestrzeni dla 

twórczych działań;  

https://www.szmp.pl/aktualnosci
mailto:kontakt@e.org.pl
https://seniorzywakcji.pl/
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o włączające osoby starsze do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
rzecz reprezentowania interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom 
starszym w środowiskach lokalnych; 

o promujące postawy i wartości obywatelskie, wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o 
sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie;  

o na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu problemów lokalnych i ponadlokalnych.  

 2. Działania osób starszych na rzecz środowiska i klimatu:  
o propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia ludzi/społeczności lokalnej z ich naturalnym 

środowiskiem przyrodniczym;  
o podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;  
o nakierowane na wdrażanie w społecznościach lokalnych zmian związanych z ochroną środowiska i 

klimatu.  

 3. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego 
osobom starszym:  

o propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii ułatwiających i usprawniających życie 
osób starszych;  

o wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności osób starszych w zakresie wykorzystania nowych 
technologii.  

 4. Działania edukacyjne i kulturalne:  
o aktywnie angażujące osoby starsze, stanowiące przestrzeń do rozwoju ich pasji, zainteresowań;  
o będące okazją do dzielenia się przez osoby starsze swoimi osiągnięciami ze społecznością. 

 
Wnioski mogą składać: 

 osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba pełnoletnia, młodsza o co najmniej 25 lat), zwani 
dalej animatorami, we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu 
występującego o dotację i administrującego dotacją (organizacja wspierająca).  

 Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych 
do Konkursu w danej edycji.  

 Jedna osoba (animator starszy) może zgłosić w danej edycji tylko jeden pomysł na projekt. Jedna osoba może 
uczestniczyć jako animator w Projekcie SWA nie więcej niż dwa razy (w dwóch edycjach Konkursu SWA).  

 Organizacja wspierająca musi być organizacją lub instytucją posiadającą osobowość: a. organizacją 
pozarządową spełniającą definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).  

o W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą 
wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.  

o W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, 
oddziały te mogą pełnić rolę organizacji wspierającej po uzyskaniu zgody jednostki centralnej, tj. 
pełnomocnictwa do działania w ramach niniejszego Konkursu w imieniu tej jednostki; b. samorządową 
instytucją kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji 
współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). 

Pozostałe wymagania dla organizacji wpierającej:  

 Zna i akceptuje założenia i cele zgłoszonego przez animatora/animatorów projektu i uznaje je za zgodne z jej 
celami statutowymi.  

 Zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionego rachunku (subkonta bankowego) tylko i wyłącznie do obsługi 
środków dotacji i rozliczenia dotacji na realizację projektu.  

 Jest gotowa zaangażować się w realizację projektu nie tylko formalnie, ale także merytorycznie, udzielając 
wsparcia animatorom działań. Przedstawiciel organizacji/instytucji jest zobowiązany do udziału w jednym dniu 
warsztatów organizowanych w czerwcu lub lipcu 2022 r. w Warszawie (lub w formie online), podczas których 
zostanie omówiony model wsparcia dla projektu i współpracy w ramach Inkubatora Pomysłów. Przedstawiciel 
organizacji/instytucji jest również zobowiązany do udziału w jednodniowym szkoleniu finansowym, które 
odbędzie się we wrześniu 2022 r. (w formie online). Koszty dojazdu i uczestnictwa w warsztatach pokrywa 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.  

 Jest gotowa pozyskać sojuszników i partnerów do projektu. 
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Wysokość dotacji: 

 granty od 10.000 zł do 15.000 zł; 

 dodatkowe działania wspierające realizatorów dofinansowanych projektów w okresie wrzesień 2022-czerwiec 
2023: 

o jednodniowe szkolenie finansowe online z warunków umowy i rozliczania dotacji dla realizatorów 
dofinansowanych projektów (przedstawiciela organizacji wspierającej i animator) odbędzie się we 
wrześniu 2022 r.; 

o warsztaty on-line na temat budowania i integracji grupy projektowej obędą się w listopadzie 2022 r.; 
o warsztaty stacjonarne, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konkursu, 

omówienia etapu rozwoju poszczególnych projektów i uzyskania wsparcia, a także do wzmocnienia 
kompetencji liderskich związanych z pracą z grupą odbędą się w styczniu 2023 r.; 

o każdy z projektów zostanie objęty zindywidualizowanym wsparciem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych 
„ę” (regularny kontakt telefoniczny i mailowy z tutorem i koordynatorką projektu); 

o animatorzy projektów będą mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia w formie wizyty trenera z sieci 
Latających Animatorów Kultury (realizacja warsztatu, wsparcie prowadzonych działań czy ewaluacji) 
lub w formie wizyty studyjnej – w zależności od konkretnych potrzeb. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 kwietnia 2022 roku. Osoby zainteresowane 
udziałem w Konkursie (animatorzy) przesyłają listy intencyjne, w których przedstawiają siebie i swój pomysł na 
projekt oraz wskazują organizację wspierającą. Listy intencyjne należy wypełnić online i złożyć do 15 kwietnia 2022 
r. (do godz. 23:59), korzystając z formularza online dostępnego na stronie www.seniorzywakcji.pl w zakładce 
„rekrutacja”. Listy intencyjne powinny zostać wypełnione w oparciu o „Zasady Konkursu” (Załącznik 1 do 
Regulaminu). Nadesłane listy zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursu. 
Rezultatem oceny listów będzie lista rankingowa pomysłów. Około 80 pomysłów opisanych w listach intencyjnych, 
zajmujących najwyższe miejsca na liście, zostanie zakwalifikowanych do II etapu Konkursu. 
Przebieg konkursu jest następujący: 

 I Etap: złożenie listu intencyjnego (opisu pomysłu) (od 15 marca do 15 kwietnia 2022 r.) 

 II Etap: spotkanie z Komisją Konkursową – maj-czerwiec 2022 r 

 Inkubator Pomysłów i składanie wniosków o dotację – czerwiec-sierpień 2022 r. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/biezaca-edycja/ 
 
 

 
 
 

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 

https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/biezaca-edycja/
mailto:zg@zosprp.pl
http://www.zosprp.pl/
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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. 
 
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 24 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych WRPO 2014+. Dokument (wersja 4.21) obowiązuje od dnia 24 lutego 2022 r. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu 4.20 zostały umieszczone w Tabeli zmian do SZOOP. Zmiany 
te dotyczą: 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ 
o Działanie 3.1: 6. Typy projektów Dodanie nowego typu projektu: 7. Innowacyjne projekty dot. OZE, 

instalacji do produkcji zielonego wodoru oraz uruchomienia stacji tankowania wodorem; 13. Tryb 
wyboru projektów – Dodanie trybu pozakonkursowego. Uzasadnienie: Zmiana jest związana ze 
zmianami wprowadzonymi do WRPO 2014+ i zatwierdzonymi przez KE. Związana jest z koncepcją 
nowego, istotnego dla regionu projektu pozakonkursowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
Portu Lotniczego Poznań-Ławica poprzez wdrożenie procesów elektrolizy w oparciu o własną zieloną 
energię”. Projekt polegał będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej, elektrolizera ze stacją 
podczyszczania wody i magazynem wodoru oraz stacji tankowania wodorem. 

o Działanie 3.3: 5. Lista wskaźników produktu Dodanie wskaźnika: Liczba opracowanych projektów 
budowlanych (szt.). Uzasadnienie zmiany: Dodanie wskaźnika ze względu na projekt pozakonkursowy 
pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem 
zbiorowym - dokumentacja”. 

o Działanie 5.2: 5. Lista wskaźników produktu Zmiana nazwy wskaźnika: Liczba wspartych 
zmodernizowanych/wyremontowanych dworców kolejowych (szt.). Uzasadnienie zmiany: 
Dostosowanie nazwy wskaźnika do obowiązującego Programu WRPO 2014+. 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ 3. Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR): Zmiana kwot wkładu UE związana z przesunięciem środków w ramach 
Działań/Poddziałań. Uzasadnienie zmiany: Konieczność realokacji środków do Poddziałania 6.6.1 „Wspieranie 
aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne” wynika w szczególności ze spadku kursu 
euro oraz zapotrzebowania podmiotów w niezbędny sprzęt medyczny i laboratoryjny oraz środki ochrony 
osobistej w związku z kolejną fala pandemii COVID-19. O takie wsparcie zawnioskowali Beneficjenci ze 
środków WRPO 2014+ na zasadzie komponentu dedykowanego walce z COVID19 w ramach realizowanych 
już projektów. Realokacja środków do Poddziałania 8.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy 
oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19” związana jest ze spadkiem kursu euro. Przeniesienie 
środków ma na celu zabezpieczenie kwoty przewidzianej na ogłoszony konkurs (obecnie trwają negocjacje 
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projektów rekomendowanych do dofinansowania). Na kolejnym etapie ww. realokacja umożliwi zawarcie umów 
o dofinansowanie. 

o Oś 6: było 257.143.303,00, jest 257.143.303,00 
o Działanie 6.3 było 36.093.889,00, jest 34.878.949,00 
o Poddziałanie 6.3.1 było 32.993.149,00, jest 31.778.209,00; 
o Działanie 6.6 było 27.711.722,00, jest 28.926.662,00 
o Poddziałanie 6.6.1 było 22.955.420,00, jest 24.170.360,00 
o Oś 8 było 139.262.557,00, jest 139.262.557,00 
o Działanie 8.1 było 63.006.720,00, jest 62.820.948,00 
o Poddziałanie 8.1.1 było 15.098.497,00, jest 14.912.725,00 
o Działanie 8.3 było 59.313.127,00, jest 59.498.899,00 
o Poddziałanie 8.3.1 było 24.728.942,00, jest 24.914.714,00 

 Zał. nr 2, Tabela wskaźników rezultatu i produktu – Aktualizacja załącznika. Uzasadnienie zmiany: Aktualizacja 
załącznika wynika z dodania projektów pozakonkursowych, dostosowania do zapisów Programu WRPO 2014+ 
oraz urealnienia wartości docelowej wskaźników zgodnie ze stanem realizacji. 

 Zał. nr 6, 7 i 8, Roczny plan działania na rok 2021 dla Osi 6 „Rynek pracy”, dla Osi 7 „Włączenie społeczne”, dla 
Osi 8 „Edukacja” – Aktualizacja załącznika. Uzasadnienie zmiany: Aktualizacja wartości wskaźników osiągnięć 
oraz kwot kontraktacji, wg stanu na 31.01.2022 r. 

 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-
szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-21-z-dnia-24-lutego-2022-r 

 
 


 
 

Dnia 27 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w wyniku realizacji Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), zidentyfikował przesłanki dla 
dokonania modyfikacji w zapisach Programu, będące odpowiedzią w zakresie skutecznego i efektywnego 
realizowania zadań określonych w Programie.  
 
Zmiany, wprowadzone uchwałą nr 4602/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 stycznia 2022 roku, 
dotyczą m.in.: 

 zmian w zakresie kierunkowych zasad wyboru operacji: 
o w PI 2c rozszerzono pozakonkursowy tryb wyboru projektów o przedsięwzięcie Szpitala Klinicznego im. 

H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zakładającego 
zwiększenie dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej oraz poprawę diagnostyki chorób poprzez 
rozwój infrastruktury informatycznej i usług z zakresu e-zdrowia; 

o w PI 4a rozszerzono zasady wyboru operacji o pozakonkursowy tryb wyboru projektów dla 
przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do wykorzystania energii z OZE do produkcji 
wodoru w procesie elektrolizy oraz jego zastosowanie np. poprzez uruchomienie stacji do tankowania 
wodorem, realizowanych m.in przez Port Lotniczy Poznań – Ławica; 

 rozszerzenia typów przedsięwzięć w ramach PI 4a o innowacyjne projekty dot. OZE, instalacji do produkcji 
zielonego wodoru oraz uruchomienia stacji tankowania wodorem; 

 realokacji środków finansowych między kategoriami w ramach: 
o form finansowania w Osi 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; 
o zakresu interwencji w Osi 7. Włączenie społeczne, a także w Osiach: 5. Transport, 6. Rynek pracy, 

8. Edukacja w odniesieniu do wcześniejszych zmian notyfikacyjnych, niewymagających zgody Komisji 
Europejskiej. 

Zmiany są zgodne z przeprowadzonymi przez IZ WRPO 2014+ analizami możliwości wykorzystania środków w tym 
obszarze. Szczegółowy wykaz zmian w WRPO 2014+ przedstawiono w Załączniku do ww. Uchwały. 
Przedmiotowe zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz 
zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
Podjęte zmiany Programu zostały uzgodnione z Komisją Europejską i obowiązują od 27 stycznia 2022 roku. 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-21-z-dnia-24-lutego-2022-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-21-z-dnia-24-lutego-2022-r
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Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-wielkopolskiego-regionalnego-programu-
operacyjnego-na-lata-2014-2020-wrpo-2014-wersja-13-0 
 





 
 

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

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

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

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

 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-wielkopolskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-na-lata-2014-2020-wrpo-2014-wersja-13-0
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-wielkopolskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-na-lata-2014-2020-wrpo-2014-wersja-13-0
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus
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