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Nr 8 (179)/2022 
 

 
 

W numerze: 

 aktualne konkursy dla 
samorządów i 
organizacji 
pozarządowych 

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

 informacje o zmianach 
w kluczowych 
dokumentach 
programowych 

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

Poznań, sierpień 2022 
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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 

 Edukacja, szkolenia 
i kwalifikacje: 

o Strona 17, 
o Strony od 19 do 21, 
o Strony od 28 do 29, 
o Strony od 33 do 35, 
o Strony od 37 do 38, 
o Strony od 42 do 46, 
o Strony od 48 do 50, 
o Strony od 60 do 61, 
o Strona 71. 

 Kultura i nauka: 
o Strona 31, 
o Strona 33, 
o Strony od 51 do 52, 
o Strony od 75 do 76. 

 Sport i rekreacja: 
o Strona 16, 
o Strona 31, 
o Strona 33, 
o Strony od 53 do 54, 
o Strona 71. 

 Ekologia i środowisko: 
o Strony od 8 do 12, 

o Strona 15, 
o Strona 33, 
o Strony od 61 do 67, 
o Strona 71, 
o Strony od 77 do 78. 

 Zdrowie, bezpieczeństwo i 
ratownictwo: 

o Strona 12. 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 3 do 5, 
o Strony od 21 do 23, 
o Strony od 28 do 31, 
o Strony od 33 do 35, 
o Strony od 37 do 38, 
o Strony od 55 do 59, 
o Strony od 76 do 79. 

 Aktywność obywatelska, 
sprawna administracja, 
demokracja: 

o Strony od 7 do 8, 
o Strony od 24 do 27, 
o Strony od 29 do 30, 
o Strona 32, 
o Strony od 35 do 36, 

o Strony od 38 do 44, 
o Strony od 46 do 48, 
o Strony od 67 do 71. 

 Działalność 
międzynarodowa: 

o Strony od 25 do 26, 
o Strony od 38 do 40, 
o Strony od 43 do 44, 
o Strony od 48 do 49, 
o Strony od 72 do 75. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strony od 17 do 19, 
o Strony od 28 do 29, 
o Strony od 44 do 46. 

 Gospodarka i 
przedsiębiorczość: 

o Strony od 13 do 15. 

 Pomoc dla Ukrainy 
o Strony od 5 do 7, 
o Strony od 19 do 20, 
o Strony od 37 do 38. 

 Inne 
o Strony od 51 do 52. 
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Informacje o aktualnych konkursach 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta Poznania 

Plac Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

tel. (61) 646 33 44 
www.poznan.pl  

 
 
 
 

Otwarty konkurs ofert nr 92/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność 
na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2022 roku 
(środki osiedla nowe winogrady wschód) 

 
Celem Konkursu jest powierzenie realizacji zadania mającego na celu podjęcie działań służących nawiązaniu oraz 
zacieśnieniu więzów międzypokoleniowych, integrujących pokolenia pn. „Wspieranie integracji międzypokoleniowej 
poprzez organizację wydarzeń integracyjnych na rzec mieszkańców osiedla Nowe Winogrady Wschód”. 
Proponowane rezultaty zadania: 

 liczba działań międzypokoleniowych;  

 liczba seniorów biorących udział we wspólnych działaniach międzypokoleniowych;  

 liczba osób młodych, dzieci, biorących udział we wspólnych działaniach międzypokoleniowych.  
Termin realizacji zadania od 7 września 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku.  
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w 
dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert. 
 
Wysokość dotacji: pula środków ogółem: 26.747,00 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 22 sierpnia 2022 roku, do godz. 23:59. Ofertę 
należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl. Wygenerowane za pomocą platformy, 
wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: 

http://www.poznan.pl/
http://www.witkac.pl/
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wziss@um.poznan.pl, oraz sonia_mikolajczak@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) nie później niż 3 dni robocze 
od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 25 sierpnia 2022 r. 
Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na 
skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl oraz sonia_mikolajczak@um.poznan.pl (w jednej wiadomości). 
Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania niezwłocznie przy 
podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy 
organizacji, które otrzymały dofinansowanie.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22194 
 
 

 
 
 
Otwarty konkurs ofert nr 93/2022 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób w 2022 roku 

 
Celem Konkursu jest powierzenie realizacji następujących zadań: 

 Zadanie 1. „Zapewnienie wsparcia dla łącznie 65 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych w ramach 
zachowania trwałości projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”, który jest 
realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” 
o cel zadania: zapewnienie specjalistycznego wsparcia faktycznym opiekunom osób niesamodzielnych dot. 

świadczenia opieki w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. jako zachowanie trwałości 
projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”, który jest realizowany w latach 
2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

o proponowane rezultaty zadania: 
 zapewnienie 65 faktycznym opiekunom niesamodzielnych osób specjalistycznego wsparcia w 

okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. jako zachowanie trwałości projektu „Usługi 
społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”, który jest realizowany w latach 2019-
2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020; 

 zapewnienie bezpłatnego szkolenia w miejscu świadczenia opieki przez faktycznego opiekuna 
niesamodzielnej osoby dot. metod przemieszczania chorych i/lub prawidłowej ich pielęgnacji; 

 zapewnienie faktycznym opiekunom bezpłatnego, specjalistycznego, grupowego wsparcia w 
ramach  kursów i/lub szkoleń i/lub wspierających spotkań. 

 Zadanie 2. „Zapewnienie krótkookresowego wsparcia dziennego w mieszkaniu wspomaganym treningowym 
dla łącznie 21 osób z niepełnosprawnością w ramach zachowania trwałości projektu „Usługi społeczne i opieka 
medyczna dla mieszkańców Poznania”, który jest realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020” 
o cel zadania: zapewnienie 21 osobom z niepełnosprawnością usługi polegającej na świadczeniu 

specjalistycznego wsparcia w mieszkaniu wspomaganym treningowym w okresie od 1 października 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r. jako zachowanie trwałości projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla 
mieszkańców Poznania”, który jest realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020; 

o proponowane rezultaty zadania: 
 objęcie bezpłatnym i specjalistycznym wsparciem 21 osób z niepełnosprawnością; 
 przygotowanie osób z niepełnosprawnością do prowadzenia  samodzielnego życia; 
 zapewnienie treningu samodzielności; 
 zapewnienie poradnictwa; 
 zapewnienie pracy socjalnej; 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22194
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 zapewnienie usługi aktywnej integracji. 
Termin realizacji zadania publicznego: maksymalnie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w 
dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert. 
 
Wysokość dotacji: pula środków ogółem 102.000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 25 sierpnia 2022 roku. Ofertę należy 
wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane 
potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl, nie 
później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 30 sierpnia 2022 r. 
Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na 
skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl.  
Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania niezwłocznie przy 
podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy 
organizacji, które otrzymały dofinansowanie.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22210 
 
 

 
 
 
Nabór na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" na 
realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla obywatelek i 
obywateli Ukrainy” 
 
Celem Konkursu jest realizacja zadania tj. nauka języka polskiego obywatelek i obywateli Ukrainy, którzy przybyli 
z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz 
obywatelek i obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, które wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań 
wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej. 
Za prowadzenie kursu/ kursów językowych odpowiedzialni będą oferenci wybrani w ramach niniejszego naboru. 
Kurs/kursy mogą trwać maksymalnie do 30 listopada 2022 r. Kurs/kursy językowe będą prowadzone na poziomie 
A0,A1 lub A2. Beneficjentami zadania publicznego mogą być: dorośli, dzieci, młodzież. 
Każdy z kursów musi być dedykowany minimum 10-osobowej grupie. Kurs powinien obejmować min. 20 godzin 
lekcyjnych. 
Kurs/kursy powinny być realizowane przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, w tym 
władające językiem ukraińskim i/lub rosyjskim. Kurs/kursy powinny odbywać się w formie stacjonarnej. 
Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych aktualną sytuacją 
epidemiczną dotyczącą rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, 
wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. 
W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji 
dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną. 
Zleceniobiorca przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań 
służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Proponowane rezultaty zadania:  

 liczba przeprowadzonych kursów języka polskiego jako obcego; 

 liczba osób, która wzięła udział w kursach; 

 liczba godzin, które obejmuje kurs. 
Daty skrajne, w których można zrealizować zadanie: 16.08-30.11.2022 r. 
 
Wnioski mogą składać – wymogi dot. wnioskodawców wskazano powyżej. 

http://www.witkac.pl/
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22210
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Wysokość dotacji: 

 pula środków ogółem: 70.000,00 zł; 

 kwota dotacji na zadanie: od 4.000,00 zł do 10.000,00 zł; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 16 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59. 
Szczegółowych informacji dot. naboru i składania ofert udzielają: 

 Natalia Piorowicz, natalia_piorowicz@um.poznan.pl, tel.  (61) 878 1671 

 Klaudia Tomczak-Łątkowska, klaudia_tomczak@um.poznan.pl, tel. 61 878 15 33. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22198 
 
 

 
 
 
Nabór ofert w trybie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 316/2022/P z dnia 21 kwietnia 2022 r. na 
realizację zadania publicznego pn.: „Wsparcie i aktywizacja kobiet – obywatelek Ukrainy na terenie Miasta 
Poznania” 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie oferentów, którzy zrealizują zadanie publiczne pn. „Wsparcie i aktywizacja kobiet 
– obywatelek Ukrainy na terenie Miasta Poznania”, mające na celu wsparcie i aktywizację kobiet w zakresie 
poznania rynku pracy w Polsce oraz pomocy w poszukiwaniu pracy - obywatelek Ukrainy, które przybyły z 
terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelek 
Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, które wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na 
terytorium Rzeczypospolitej. 
Oferent zobowiązany jest do realizacji zadania publicznego na terenie Poznania. 
Oferenci zobowiązani są do monitorowania beneficjentów zadania – pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla 
obywatelek Ukrainy, które przybyły z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium tego państwa, oraz obywatelek Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, które wraz z najbliższą rodziną z 
powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej (w ofercie należy wskazać sposób 
monitorowania). 
Za realizację zadania publicznego odpowiedzialny będzie oferent wybrany w ramach niniejszego naboru. 
Realizacja zadania publicznego może odbywać się w terminie od 16 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 
W ramach działań wspierających i aktywizujących obywatelki Ukrainy oferent powinien przeprowadzić: 

 min. 5 podstawowych warsztatów w grupach min. 5-osobowych, których celem byłoby w szczególności 
wyjaśnienie praw i obowiązków dot. zatrudnienia, kwestii związanych z CV, listami motywacyjnymi, rodzajam i 
umów, metodami szukania pracy; 

 min. 5 (w zależności od liczebności grup warsztatowych podstawowych) spotkań indywidualnych w celu 
wsparcia w nakreśleniu indywidualnego planu osiągnięcia celów zawodowych, będącego uszczegółowieniem 
warsztatów z podstawowych pojęć (oferent musi określić zasady zapisów/rekrutacji na spotkania 
indywidualne); 

 min. 5 grupowych warsztatów aktywizacji zawodowej kobiet, przy czym każda z grup min. 5-osobowa – 
przeprowadzenie spotkań z przedsiębiorcami i pracodawcami, celem stworzenia platformy pozwalającej na 
sieciowanie pracodawców z obywatelkami Ukrainy. 

Formy wsparcia i aktywizacji wymienione powyżej powinny być realizowane przez osoby posługujące się językiem 
ukraińskim i/lub rosyjskim oraz posiadające odpowiednie kompetencje i kwalifikacje. 
W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów 
określonych w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, co oznacza, że jeśli dany wydatek 
finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu 
kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się za zgodny z umową wówczas, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego 
wydatku o więcej niż 20%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu. 
Każdy rezultat winien posiadać policzalny wskaźnik realizacji zadania, np. minimalną liczbę uczestników zadania. 
Proponowane rezultaty realizacji zadania publicznego: 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22198
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 liczba spotkań indywidualnych; 

 liczba grupowych warsztatów; 

 liczba kobiet biorących udział w warsztatach grupowych; 

 liczba beneficjentek zadania publicznego; 

 liczba proponowanych działań. 
Zadania mogą być realizowane od 16.08.2022 do 30.11.2022. 
 
Wnioski mogą składać: wymogi wobec oferentów wskazano powyżej. 
 
Wysokość dotacji: 

 pula środków ogółem: 100.000,00 zł; 

 kwota dotacji na zadanie: od 5.000,00 zł do 25.000,00 zł; 

 wkład własny: niewymagany. 
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu działań, kosztorysu realizacji zadania oraz rezultatów 
poprzez aktualizację zakresu rzeczowego, rezultatów i kosztorysu zadania. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59. Oferty 
należy złożyć tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy witakc.pl. Oferent nie jest zobowiązany do 
dostarczenia dokumentu "Potwierdzenia złożenia oferty". 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22191 
 
 

 
 
 

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. 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22191
mailto:info@arimr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/arimr
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Wysokość dotacji: 

 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 
 
 



 

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  
Typ projektów 2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych  
Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu 
strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, 
przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów 
operacyjnych, tj. przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, poprawa jakości życia ludzi dzięki 
zapewnieniu lepszego stanu środowiska, zwiększenie wartości usług ekosystemów.  
Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do 
rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.  
W ramach urządzeń użyteczności publicznej, wspierane będą wyłącznie części wspólne terenów zieleni (tj. z 
wyłączeniem terenów zieleni przeznaczonych do indywidualnego korzystania przez osoby będące członkami 
stowarzyszeń lub innych organizacji); wsparcie będzie kierowane do tych terenów zieleni, które służą przede 
wszystkim mieszkańcom miast bez względu na lokalizację terenu, w tym dla interwencji oddziałujących pozytywnie 
na całość terenu zieleni w granicach projektu i w jego otoczeniu. 
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących rodzajów inwestycji:  

 Podstawowy zakres rodzajów inwestycji:  
o tworzenie i odnowienie zieleni (drzewa, krzewy, klomby, żywopłoty, murawy), w tym na terenie 

zrekultywowanym lub oczyszczonym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych;  
o pozyskanie i nasadzenie roślinności wieloletniej spośród gatunków odstraszających komary i kleszcze;  
o powiększenie ogrodu działkowego w oparciu o sąsiadujące tereny niezagospodarowane lub porzucone, o 

ile istnieje wymagana dla ROD dokumentacja i decyzje administracyjne;  
o zakładanie zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do 

utrzymania zieleni, łącznie (w uzasadnionych przypadkach) z konstrukcją nowej więźby dachowej;  

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
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o tworzenie i odnowienie tzw. zielonych ścian, w szczególności izolujących od hałasu oraz zazieleniania 
ścian istniejących budowli, pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego oraz 
nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym;  

o leczenie i umacnianie na terenie ogrodów działkowych i w bezpośrednim ich sąsiedztwie starych drzew – w 
ramach ochrony ekosystemu glebowego, siedlisk fauny i mikroorganizmów, a także ratowania dziedzictwa 
przyrodniczego w postaci okazów cennych, pomników przyrody lub potencjalnych pomników przyrody;  

o budowa, remont lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD;  
o uaktywnienie biologiczne terenu poprzez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń powierzchni 

gruntu lub zastąpienie ich przepuszczalnymi;  
o działania zmierzające do usunięcia niepożądanych gatunków roślin – obcych, inwazyjnych, lub 

niebezpiecznych dla zdrowia/życia;  
o wdrażanie standardów ochrony drzew opracowanych w ramach projektu LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees 

for Europe’s Green Infrastructure” www.drzewa.org.pl/standardy;  
o zazielenianie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni, w tym dachów, ścian, płotów i gruntu;  
o sporządzanie planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, 

ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne;  
o tworzenie warunków utrzymania zieleni w ramach realizowanych projektów:  

 zapewnienie naturalnego nawożenia, np. poprzez budowę/zakup kompostownika, urządzenia do 
rozdrabniania gałęzi, miejsca składowania kompostu i ściółki (zrębki, torf, trociny i in.) 
wykorzystywanych na terenie ogólnym ROD; 

 budowa, instalacja, remont lub modernizacja instalacji służących regulacji zaburzonych stosunków 
wodnych wpływających negatywnie na istniejącą zieloną infrastrukturę ROD; 

 budowa lub renowacja zbiorników wodnych o podłożu naturalnym, zasilanych wodami gruntowymi lub 
ukierunkowanym spływem wód opadowych; 

 budowa lub renowacja instalacji ograniczającej spływ powierzchniowy wód opadowych lub 
pozwalającej na retencję nadmiaru wód gruntowych wysokiego poziomu, w tym zbiorniki sztuczne 
naziemne i podziemne; 

 zabezpieczenia wody opadowej do nawadniania, w tym sieci zbierające i rozprowadzające wodę 
opadową i systemy nawadniania (rozsączającego, zraszającego, kropelkowego); 

 budowa ogrodów deszczowych; 
 zabezpieczenie zieleni przed osunięciem gruntu; 
 zabezpieczenie zieleni przed erozją wodną gruntu;  

o tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej służącej zieleni:  
 utworzenie lub odtworzenie remizy dla ptaków i owadów (skupiska roślin nektaro- i owocodajnych, np. 

tarnina, czereśnia ptasia, dereń, czeremcha, świdośliwa, głóg); 
 utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin); 
 utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających (np. hotel 

dla owadów); 
 zakładanie i modernizacja pasiek na wydzielonych terenach ogrodowych, instalacja barci; 
 karmiki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków); 
 urządzenie oczka wodnego lub oazy wodno-błotnej na bazie podsiąkowych wód gruntowych z myślą o 

zieleni oraz faunie tego typu ekosystemu (wodnego, wodno-błotnego bagiennego), w tym z 
uwzględnieniem zwierząt ograniczających liczność komarów (larwa oraz imago); 

 tworzenie miejsc schronienia i odpoczynku, w tym miejsc zimowania występujących na obszarze oraz 
w sąsiedztwie ROD zwierząt pożądanych lub rzadkich (np. jeże, nietoperze);  

o działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne przyczyniające się do zachowania i rozwoju zielonej 
infrastruktury:  
 kampania informacyjno - promocyjna zachęcająca do kompostowania;  

 tworzenie ścieżek edukacyjnych w ROD, rozwijanie współpracy ze szkołami; 
 przedszkolami i innymi instytucjami edukacyjnymi;  

 zakładanie tematycznych tablic edukacyjnych;  

 tworzenie działek edukacyjnych - wykorzystując tereny niezagospodarowane lub wolne działki;  

 opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno - edukacyjnej w zakresie znaczenia działań pro 
środowiskowych; 
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 Inwestycje w zakresie elementów dodatkowych, w tym infrastruktury dla udostępnienia zieleni (max. do 30% 
kosztów kwalifikowanych projektu):  
o zagospodarowanie, w tym rekultywacja terenów ROD dotychczas nieużytkowanych;  
o budowa i modernizacja sieci sanitarno - kanalizacyjnych na terenach ogólnych ROD;  
o budowa tężni w ogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. ławki, śmietniki - „mini uzdrowisko”;  
o usuwanie składowisk odpadów na terenie ROD z odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem 

substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania;  
o wymiana pokryć dachowych eternitowych zawierających azbest - domy działkowca, świetlice, budynki 

administracyjne, wiaty, budynki gospodarcze; przy czym koszt budowy nowego dachu jest kwalifikowalny w 
ramach pkt. I w przypadku, jeśli zostanie pokryty zielenią;  

o budowa i modernizacja zbiorników na nieczystości ciekłe na terenach ogólnych ROD - budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków;  

o modernizacja i utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych na terenie ROD w stanie sprawności 
technicznej;  

o punkty pierwszej pomocy: apteczka, rękawiczki jednorazowe, maseczki do sztucznego oddychania (chusty 
twarzowe), defibrylator; 

o budowa małej biogazowni;  
o zmiana przyciągających komary czarnych powierzchni zewnętrznych ścian infrastruktury ogrodowej, ławek i 

innych obiektów na powierzchnie w barwach jasnych;  
o zakładanie placów zabaw dla dzieci;  
o wyposażanie terenów ogólnych w siłownie plenerowe;  
o modernizacja budynków służących na siedziby dla zarządów ROD do 35 m2, w tym ocieplanie tych 

obiektów;  
o remont Domów Działkowca, świetlic, budynków administracyjnych z uwzględnieniem termomodernizacji, 

celem ich wykorzystywania przez społeczność lokalną - celem edukacji proekologicznej, warsztaty dla 
dzieci i młodzieży, miejsca spotkań społeczności lokalnej, miejsca szkoleń dla instruktorów ogrodowych;  

o budowa wiat na imprezy plenerowe;  
o modernizacja i budowa hydroforni;  
o modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem;  
o modernizacja studni głębinowych;  
o modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej;  
o wymiana odbiorników energii elektrycznej na energooszczędne na terenach ogólnych;  
o modernizacja instalacji grzewczych i źródeł ciepła na ekologiczne z małą emisja spalin;  
o budowa parkingów dla rowerów jako alternatywy dla samochodów;  
o budowa wewnętrznych dróg i parkingów dla działkowców z utwardzoną powierzchnią;  
o przystosowanie infrastruktury ogólnoogrodowej celem tworzenia ROD „otwartych”- ciągi komunikacyjne, 

pojemniki na odpady, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, ławki, ławkostoły, siłownie plenerowe, 
monitoring, plenerowe gry edukacyjne (np. szachy);  

o organizowanie ogólnodostępnych wykładów, szkoleń i pokazów na terenie ROD;  
o budowa pilotażowej sieci stacji pomiarowych w zakresie pomiarów meteorologicznych (temperatura, opady 

atmosferyczne), ale również stanu i jakości powietrza, zwłaszcza w dużych miastach oraz miastach ze złym 
stanem powierza;  

o udział w różnych wydarzeniach na terenie miast, gmin - targi wystawy, konkursy, festyny;  
o budowa i modernizacja ogrodzeń ROD chroniących przed dziką zwierzyną czworonożną;  
o budowa i modernizacja toalet publicznych;  
o budowa i modernizacja monitoringu terenu ogólnego ROD;  
o rekultywacja i remediacja terenu z nawiezieniem gleby i odzyskiem surowców lub energii lub 

unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania;  
o budowa, remont lub modernizacja ścieżek, budowa biologicznie czynnych ciągów ruchu i parkingów, to jest 

gruntowych lub umocnionych materiałami przepuszczalnymi (np. płyty typu jumbo, siatki, kratki).  

 Kosztem kwalifikowalnym zadań objętych grantem są również:  
o koszty pośrednie, obejmujące m.in. wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie 

projektem i jego rozliczanie, koszty obsługi księgowej, w tym koszty zlecenia obsługi księgowej biuru 
rachunkowemu, koszty ubezpieczeń majątkowych na potrzeby realizacji projektu (maksymalnie do 10% 
wartości udzielonego grantu), oraz  
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o koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania objętego grantem 
(maksymalnie do 10% wartości udzielonego grantu).  

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu więcej niż jeden wniosek. Jeden wniosek o 
przyznanie grantu składany przez stowarzyszenie ogrodowe, może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony 
przez to stowarzyszenia ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.  
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.  
 
Wnioski mogą składać podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia 
ogrodowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1073), przez stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w 
celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. 
 
Wysokość dotacji: 

 kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47.000.000 zł; 

 wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł; 

 w przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowanych (maksymalna wartość grantu) ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD 
oraz współczynnika 250 zł, wartość grantu wynosi liczba działek x250zł, ale nie więcej niż 150.000 zł; 

 wkład własny finansowy nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od dnia 30 maja 2022 roku do dnia, w którym kwota 
przeznaczona na wnioskowane granty wynikające ze złożonych wniosków osiągnie 130 % dostępnego 
limitu środków w ramach konkursu. Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy 
miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego 
etapu, który trwa od 30 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.  
Wniosek o przyznanie grantu składa się do OR ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia ROD, którego 
dotyczy wniosek. Odział Regionalny w Wielkopolsce znajduje się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36.  
Wniosek o przyznanie grantu można złożyć m.in.:  

 osobiście;  

 przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo placówce pocztowej 
operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

 w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 
r. poz. 2070). Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o 
doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę 
podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń 
do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez ARiMR tej ustawy.  

W przypadku składania wniosku o przyznanie grantu po zaistnieniu obowiązku stosowania przez ARiMR ustawy z 
dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wniosek będzie można złożyć również w postaci 
elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 
r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.  
Wniosek o przyznanie grantu sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.  
W przypadku złożenia wniosku bezpośrednio w kancelarii OR ARiMR albo drogą pocztową dodatkowo wymagane 
jest dołączenie edytowalnej wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz harmonogramu realizacji projektu i 
budżetu projektu (plik MS Excel).  
Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu Wnioskodawcy.  
Akceptowalne formaty załączników dla dokumentów elektronicznych: doc, .docx, – dokumenty Microsoft Word, xls, 
.xlsx – dokumenty Microsoft Excel.  
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-
wsparcie-ogrodow-dzialkowych-dzialania-25---poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego 
 
 

 
 
 
Konkurs „Zapaleni do pomocy” 
 
Celem Konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw społecznych rodzących się na wsiach i w małych 
miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy - ochotnicy. Na konkurs można zgłosić dowolne 
nagranie filmowe lub prezentację multimedialną, które przedstawiają efekty działalności strażaków-ochotników 
w swoich lokalnych społecznościach. Chodzi o wszelkie inicjatywy związane z aktywnością strażaków w ich miejscu 
zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do 
prezentacji multimedialnych np. Power Point). Film nie może być dłuższy niż 2 minuty i powinien być zapisany w 
formacie MP4. Prezentacja multimedialna nie może zawierać więcej niż 10 zdjęć. Działania takie to np. budowa czy 
remont obiektów użyteczności publicznej, zaangażowanie w tworzenie klubów i świetlic, organizacja imprez 
rekreacyjnych i kulturalnych, pokazy sprawności itp. Do konkursu mogą być zgłoszone aktywności lokalne z okresu 
po 1 stycznia 2019 r. Jeden uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedną pracę (film lub 
prezentację).Z każdej jednostki OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna 
praca konkursowa. 
Prace oceniane będą pod względem: 

 jakości i estetyki; 

 siły przekazu/kreatywności; 

 oryginalności prezentowanej aktywności oraz jej użyteczności dla lokalnej społeczności 
 
Wnioski mogą składać pełnoletni strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z obszarów wiejskich. 
 
Wysokość dotacji - nagrody dla laureatów konkursu: 

 3.000 zł (I miejsce); 

 2.000 zł (II miejsce); 

 1.000 zł (III miejsce).  
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 sierpnia 2022 roku. Prace konkursowe należy przesłać  na adres 
mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs ARiMR pt. „Zapaleni do pomocy”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-konkursu-zapaleni-do-
pomocy 
 









 
 
 

https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych-dzialania-25---poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego
https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych-dzialania-25---poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego
mailto:konkursARiMR@arimr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-konkursu-zapaleni-do-pomocy
https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-konkursu-zapaleni-do-pomocy
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Bank Gospodarstwa Krajowego  
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tel. (22) 599 88 88 
fax (22) 627 03 78 
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www.bgk.pl/ 

 
 
 
 

Bezzwrotne wsparcie budownictwa 
 
Celem programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych 
oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i 
przeciętnych dochodach. Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK. 
Bezzwrotne wsparcie może zostać udzielone na: 

 utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy – beneficjenci wsparcia mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia nowych 
lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali 
socjalnych – konsekwencja wprowadzenie kategorii umów najmu socjalnego lokali mieszkalnych w miejsce 
wydzielania odrębnego zasobu lokali socjalnych. 
Uwaga: Zgodnie z ustawą możliwe jest bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom 
międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora niż gmina lub związek 
międzygminny. 

 utworzenie mieszkań chronionych – tj. mieszkań przeznaczonych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
opuszczających pieczę zastępczą (rodzina zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla 
nieletnich), a także dla cudzoziemców. Mieszkania te są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną 
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 
życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki - art. 53 ustawy o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.); 

 zakup byłych mieszkań zakładowych – tj. mieszkań stanowiących przed dniem 7 lutego 2001 r. własność 
przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512); 

 utworzenie noclegowni – są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania 
noclegu osobom bezdomnym; 

 utworzenie schronisk dla bezdomnych - są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do 
udzielania całodobowego schronienia osobom bezdomnym. 

 zwiększenie powierzchni użytkowej noclegowni i schronisk dla bezdomnych – w zakresie powierzchni 
pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub schronisku domu dla bezdomnych. 

 utworzenie ogrzewalni - są to tymczasowe schronienia, o których mowa o którym mowa w art. 48a ust 4 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 
umożliwiają osobom bezdomnym interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach 
wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. 

 dostosowanie noclegowni i schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni - do standardów, o których mowa w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm) 

 utworzenie tymczasowych pomieszczeń - są to pomieszczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.) 

Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia: 

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

mailto:bgk@bgk.com.pl
../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/pid-16812/www.bgk.pl/
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o koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania 
przyłączy technicznych*, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, 
ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg wewnętrznych) wraz z 
niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z 
odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym 
inwestora, 

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

rozliczania robót budowlanych,   
o koszty przygotowania terenu,  

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

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

Wnioski mogą składać: 

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

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

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

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

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

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

 
Wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju zasobów, rodzaju przedsięwzięcia oraz beneficjenta wsparcia. 
Szczegółowe zestawienie % wielkości wsparcia zawiera tabela stanowiąca dokumentację projektu.  
Finansowe wsparcie można łączyć z finansowaniem ze środków Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że finansowe 
wsparcie nie przysługuje na dofinansowanie tych kosztów przedsięwzięcia, które są współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej. Koszty przedsięwzięcia obejmują również wartość podatku od towarów i usług, o ile 
beneficjentowi wsparcia, na podstawie odrębnych przepisów, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w systemie ciągłym, aż do wyczerpania dostępnych 
środków określonych ustawą. Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielnie finansowego 
wsparcia, określony jest w zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018r. w 
sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, 
schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.  
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/bezzwrotne-
wsparcie-budownictwa/ 
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Konkurs „Natura od kuchni” 
 
Celem Konkursu jest promocja Lasów Państwowych oraz promocja żywności pochodzenia leśnego. Naturalne 
produkty pochodzenia leśnego, zarówno te roślinne – owoce czy zioła, jak i zwierzęce – mięsa z dzika, jelenia czy 
sarny, to najlepszej jakości kategoria żywności spod znaku „bio”. Uzyskiwana bez nawożenia, środków ochrony 
roślin i sztucznych pasz, w najwyższym standardzie dobrostanu. Wciąż jednak leśne produkty pozostają dla wielu 
mało znane, a dania z dziczyzny to dla niektórych wręcz wiedza tajemna. Konkurs „Natura od kuchni” ma to 
zmienić. Z pomocą Kół Gospodyń Wiejskich Lasy Państwowe upowszechnią wiedzę o żywności pochodzenia 
leśnego. 
Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność pochodzenia 
leśnego. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo przeprowadzenie 
warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów z lasu. Pod uwagę brane 
będą także zajęcia dla dzieci, m.in. lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności. 
Po zakończeniu konkursu organizator planuje zebrać i wydać w publikacji „Dzika kuchnia. Dobre z lasu” - najlepsze 
regionalne, domowe przepisy wykorzystujące leśne produkty. Wyjątkowa książka kucharska z lokalnymi przepisami 
wiejskich gospodyń będzie dostępna m.in. w formie darmowego pliku pdf, do pobrania ze strony Lasów 
Państwowych. 
Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. 
 
Wnioski mogą składać koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t. j. w: Dz.U. z 2021 r., poz. 165 ze 
zm.), które posiadają możliwość wystawienia faktury vat lub rachunku. 
 
Wysokość dotacji: dofinansowanie w wysokości do 5.000,00 zł netto na działania związane z promocją Lasów 
Państwowych oraz promocją żywności pochodzenia leśnego. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 września 2022 r. Wniosek składa Przedstawiciel 
KGW w imieniu całego KGW na formularzu dostępnym na stronie https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy. Wniosek 
powinien zostać nadany do Organizatora listem poleconym na adres: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, bądź przesłany w formie elektronicznej na adres: 
konkurs.kgw@cilp.lasy.gov.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw 
 
 

 
 

https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa/
https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa/
mailto:cilp@cilp.lasy.gov.pl
https://www.cilp.lasy.gov.pl/
https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw
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„Sportowa Natura” - Konkurs dla Klubów Sportowych o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych 
 
Celem Konkursu jest promocja ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody Lasów Państwowych. Las to 
idealne miejsce do uprawiania sportu. Spacery, bieganie, przejażdżki rowerem – nieważne, czy jesteśmy 
amatorami i ćwiczymy rekreacyjnie, czy uprawiamy sport wyczynowo, las to naturalne, zdrowe i atrakcyjne miejsce 
na poprawę kondycji. Na co dzień kulturę fizyczną upowszechniają kluby sportowe. Stąd pomysł Lasów 
Państwowych, by wspólnie z klubami zachęcać do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, w otoczeniu 
polskiej przyrody. Otwarta formuła konkursu sprawia, że może w nim wystartować ponad 14 tysięcy klubów 
sportowych w całym kraju. Aby wziąć udział w konkursie, klub musi zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, 
które propaguje aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody. Katalog działań 
promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą, aktywne 
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przyrodniczej, a także 
korzystanie z produktów lasu. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski.  
Kryterium wyboru Wniosku stanowi zakres działań promocyjnych zaproponowanych przez Uczestnika we Wniosku. 
Za najkorzystniejsze warunki Wniosku uznaje się działania o jak najszerszym zakresie mającym na celu promocję 
Lasów Państwowych, której efektem będzie kształtowanie korzystnego wizerunku Lasów Państwowych.  
 
Wnioski mogą składać Kluby Sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej, 
wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub prowadzące działalność odpłatną pożytku 
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
bądź wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a tym samym posiadające uprawnienia do wystawiania 
rachunków lub faktur.  
Jeden podmiot uprawniony jest do złożenia wniosku o dofinansowanie jednego projektu. 
 
Wysokość dotacji: dofinansowanie w wysokości do 10.000,00 zł netto na promocję Lasów Państwowych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 września 2022 roku. Wniosek składa 
uprawniony do reprezentacji Reprezentant Klubu Sportowego na formularzu dostępnym na stronie ogłoszenia o 
konkursie. Wniosek należy przesłać listem poleconym na adres Organizatora bądź za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres e-mail: konkurs.ks@cilp.lasy.gov.pl, w terminie do 30 września 2022 roku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych 
 
 

















 
 
 

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych
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Cyfryzacja KPRM 

ul. Królewska 27 
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tel. +48222500110 
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https://www.gov.pl/web/cyfryzacja 

 
 
 
 
Otwarty konkurs ofert „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu - Uczniowie” w ramach Programu 
Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 
 
Celem Konkursu jest zaktywizowanie uczniów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności 
informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez 
zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.  
Cele szczegółowe:  

 zapewnienie wsparcia uczniom o szczególnych zdolnościach w zakresie algorytmiki i programowania.  

 podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli przedmiotów matematyczno-
informatycznych oraz wykładowców.  

 wyrównanie szans na zdobycie zaawansowanych umiejętności w zakresie algorytmiki i programowania między 
uczniami z dużych i mniejszych ośrodków.  

oferent jest zobowiązany przedstawić całościowy i kompleksowy program wsparcia zarówno uczniów jak i 
nauczycieli.  
Program powinien uwzględniać, że Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu będą odbywały się w cyklach 
rocznych z uwzględnieniem specyfiki roku szkolnego. Oznacza to, że w ramach niniejszego zadania publicznego 
Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu: w roku szkolnym 2022/2023 – edycja powinna się rozpocząć z dniem 
podpisania umowy i trwać do końca roku szkolnego.  
W edycji wsparciem powinno zostać objętych 50 zespołów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych jak również 
nauczyciele sprawujący nad nimi opiekę. Opiekę nad zespołem sprawować będzie od 1 do 3 nauczycieli. Będą oni 
objęci wparciem mającym na celu podniesienie ich kompetencji metodycznych oraz merytorycznych. W ramach 
uczestnictwa w Programie powinni oni otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie zajęć.  
Uczniowie wchodzący w skład poszczególnych zespołów powinni podnosić swoje kompetencje w zakresie 
algorytmiki i programowania na przykład przez:  

 udział w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez autorytety naukowe z obszaru informatyki (zajęcia 
tradycyjne i e-learningowe);  

 udział w wyjazdach edukacyjnych dedykowanych rozwojowi umiejętności informatycznych;  

 realizację zadań z zakresu informatyki i matematyki w formie grywalizacji między zespołami;  

 zawody finałowe Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu w programowaniu zespołowym.  
Powyższe działania są działaniami przykładowymi. Mogą zostać rozszerzone o inne formy wsparcia. Działania 
powinny być komplementarne oraz przyczyniać się do realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych. 
Oferent zobowiązany jest zorganizować dla edycji Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu zawody finałowe. 
Trzy najlepsze zespoły spośród zespołów uczniowskich otrzymają atrakcyjne nagrody - dopuszcza się by były to 
wyjazdy krajowe lub zagraniczne o charakterze edukacyjnym, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się 
ze sposobami wykorzystania informatyki i matematyki w różnych obszarach gospodarki i przemysłu lub nagrody 
rzeczowe. Przewiduje się, że w przypadku przyznania nagród w postaci wyjazdów o charakterze krajowym lub 
zagranicznym mogą zostać one zrealizowane do końca danego roku kalendarzowego lub do końca trwania umowy 
(w zależności, która data jest pierwsza). Przewiduje się, że w przypadku braku możliwości organizacji wyjazdów z 
powodu sytuacji epidemiologicznej Zleceniobiorca może podjąć decyzję o zastąpieniu wyjazdu nagrodami 
rzeczowymi. 
Odbiorcami zadań są uczniowie oraz nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I 
stopnia).  
Do zadania powinno zostać zrekrutowane minimum 50 zespołów uczniów w edycji odbywającej się w roku 
szkolnym 2022/2023. Każdym zespołem powinien opiekować się 1 do 3 nauczycieli. 

mailto:kontakt@kprm.gov.pl
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja
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Terenem realizacji projektu jest cały obszar RP. Dopuszcza się, by niektóre elementy zadań były realizowane poza 
terytorium kraju. Oferent planujący realizację niektórych elementów zadań poza terytorium kraju, zobowiązany jest 
umieścić taką informację w składanym wniosku. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, oraz jednostki terenowe stowarzyszeń 
posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, 
cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty 
mieszkaniowe;  

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

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  

 spółdzielnie socjalne;  

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

Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). 
Partnerstwo  
W przypadku, kiedy Oferent planuje realizację projektu wspólnie z partnerami publicznymi lub prywatnymi 
nieuprawnionymi do udziału w konkursie, zastosowanie ma partnerstwo. W przypadku podmiotów nieuprawnionych 
do udziału w konkursie nie ma limitu Ofert, w których mogą pełnić funkcję partnera. Podział zadań i obowiązków 
między stronami musi być określony zarówno w ofercie, liście intencyjnym jak i umowie o partnerstwo. Za kosztorys 
i rozliczenie zadania odpowiada Zleceniobiorca, jako strona Umowy. W przypadku partnerstwa niezbędne jest na 
etapie składania Oferty dołączenie listu intencyjnego, który zawiera informację, jaki wkład wnosi partner w realizację 
projektu. 
Oferta wspólna  
Kiedy Oferent planuje realizację zadania wspólnie z innymi podmiotami uprawnionymi, ma obowiązek złożenia 
Oferty wspólnej. Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych lub innych podmiotów 
uprawnionych do aplikowania o środki w ramach konkursu.  
Niedopuszczalne jest składanie Ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowe tej samej organizacji. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu wynosi: 
o w roku 2022 – 9.000.000 zł; 
o w roku 2023 – 9.000.000 zł; 

 w ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 3.000.000 zł, z podziałem na: 

 rok 2022 maksymalnie 1.000.000 zł; 

 rok 2023 maksymalnie 2.000.000 zł. 

 wniesienie wkładu własnego w ramach składnych ofert nie jest wymagane. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 18 sierpnia 2022 roku. Prawidłowe złożenie Oferty 
musi nastąpić za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zleceniodawcy w na platformie ePUAP - adres 
Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /eKPRM/SkrytkaESP. 
Aby złożyć Ofertę uzupełniony formularz Oferty oraz kosztorysu należy podpisać podpisem zaufanym, osobistym 
lub kwalifikowanym. Do podpisania formularza oferty oraz kosztorysu można również wykorzystać „Podpisywarkę” 
znajdującą się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz dokument-elektronicznie-
wykorzystajpodpis-zaufany. 
Nie ma konieczności podpisywania wszystkich dokumentów, jak również samego pisma ogólnego. Wystarczające, 
ale i konieczne jest podpisanie Oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z KRS lub 
innym rejestrem lub zgodnie z pełnomocnictwem, a w przypadku Oferty wspólnej również zgodnie z umową 
zawartą między Oferentami). 



  

 

- 19 - 
 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/607596_ogloszenie-
otwartego-konkursu-ofert-mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-
talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029.html 
 
 

 
 
 
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/











DNB Bank Polska S.A.  

ul. Postępu 15C 
02-676 Warszawa 
tel. (22) 524 10 00 

https://www.dnb.pl/pl/ 
 
 
 
 

Konkurs dotacyjny „Wspieramy Ukrainę” 


Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego Wniosku na realizację projektu dotacyjnego na wsparcie ludności 
cywilnej w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. 
Celem projektu dotacyjnego jest zaspokojenie potrzeb rodzin uciekających przed wojną w Ukrainie do Polski i 
planujących pozostanie w Polsce na stałe lub na dłużej. Projekt powinien obejmować wsparcie, które umożliwi 
rodzinom samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie polskim w tym, na przykład: 

 wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce, np. doradztwo prawne, obywatelskie, wsparcie 
z zakresu usług publicznych, opieka medyczna, opieka psychologa, nauka języka polskiego 

 działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy, doradztwo zawodowe 

 zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów 

 zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, stworzenie bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania 
wolnego czasu i integracji z rówieśnikami, organizacja zajęć integrujących uchodźców ze społecznością lokalną 

https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/607596_ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029.html
https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/607596_ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029.html
https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/607596_ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029.html
https://ose.gov.pl/
https://www.dnb.pl/pl/
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 zaspokojenie potrzeb związanych z pokonywaniem trudności szkolnych, w tym bariery językowej, różnic 
programowych lub trudności w nauce poprzez wsparcie edukacji oraz zajęć wyrównujących różnice 
programowe, zajęć z języka polskiego. 

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 01.09.2022 r. 
do 28.02.2023 r. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, zarejestrowane w KRS 

 stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, 
zarejestrowane w KRS 

 stowarzyszenia zwykłe – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, 
wpisane do ewidencji właściwego starosty. 

 
Wysokość dotacji: 

 wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 500.000 zł 

 minimalna wartość złożonego wniosku wynosi 100.000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 14 sierpnia 2022 roku. Wnioskodawca składa 
wniosek na adres hr@dnb.pl. Wzór wniosku dostępny jest na stronie ogłoszenia o konkursie (link poniżej). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.dnb.pl/pl/wspieramy-ukraine 










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.dnb.pl/pl/wspieramy-ukraine
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/ 
 






Konkurs grantowy „Generacja 6.0” 
 
Celem Konkursu jest: 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i 
technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+; 

 poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej: poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 60+; 

 rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 60+. 
Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty spełniające następujące kryteria:  

 projekty przeznaczone dla osób w wieku 60+, realizowane na terenie gmin do 25 tys. mieszkańców na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej;  

 projekty przewidujące działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie 
kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, 
grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;  

 dodatkowo obowiązkowe wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, 
spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów Projektu (np. 
wystawienie sztuki), stanowiące element Projektu;  

 czas trwania realizacji Projektu: od 4 do 6 miesięcy, czyli minimum 120 dni, przy czym Projekt powinien być 
realizowany cyklicznie (nie chodzi o jednorazowe działanie). W Harmonogramie Projektu okres min. 120 dni 
powinien być przeznaczony wyłącznie na warsztaty, zajęcia itp. 

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 
Pod względem merytorycznym Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe kryteria:  

 Rozpoznanie potrzeb grupy docelowej – w jakim stopniu Projekt odpowiada na potrzeby osób w wieku 60+? 

 Przydatność Projektu – w jakim stopniu Projekt przyczynia się do rozwoju umiejętności osób 60+? 

https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan
mailto:fundacja@fundacjabgk.pl
https://www.fundacja.bgk.pl/
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 Wartość dodana – jaki aspekt Projektu (nabyte umiejętności/wiedza lub też wyposażenie/sprzęt) przyczyni się 
do zwiększenia wartości prowadzonych działań lub sprawi, że Projekt mógłby być kontynuowany po jego 
zakończeniu? 

 Przejrzystość budżetu – czy wszystkie proponowane wydatki są spójne z zaplanowanymi działaniami i 
uzasadnione w Projekcie? 

 Ogólna atrakcyjność Projektu – dodatkowa ocena ogólnej atrakcyjności Projektu. 
Dofinansowanie może być przeznaczone na:  

 przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub 
rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu;  

 zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu;  

 organizację wydarzeń kulturalnych; 

 usługę księgową, związaną z Projektem; 

 koordynację Projektu,  

 ewentualne porady specjalistyczne. 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje; 

 stowarzyszenia; 

 biblioteki publiczne; 

 domy kultury; 

 gminy (jednostki samorządu terytorialnego); 

 Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR. 
Jeden Wnioskodawca może zgłosić do Konkursu tylko jeden Wniosek 
O dofinansowanie mogą ubiegać się również podmioty, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach 
konkursu „Generacja 6.0”, pod warunkiem terminowego i prawidłowego rozliczenia Projektu z poprzednich edycji 
Konkursu. W przypadku wątpliwości związanych z rozliczeniem Projektu poprzednich edycji Konkursu, Organizator 
może odrzucić Wniosek na każdym etapie naboru. 
 
Wysokość dotacji: 

 jeden Projekt może otrzymać Dofinansowanie w kwocie do 15.000,00 złotych brutto; 

 dofinansowanie dla maksymalnie 30 najlepszych projektów. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 26 sierpnia 2022 roku. Udział jest możliwy 
poprzez zakładkę „Złóż wniosek” na stronie ogłoszenia o konkursie (https://dotacje.fundacjabgk.pl/login). 
Opiekun Projektu: Joanna Miszkurka – joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl, tel. +48 667 017 718. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/generacja-6-0/ 
 
 
 





 
 
 
 

mailto:joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl
https://www.fundacja.bgk.pl/generacja-6-0/
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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. 
 
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 
 





 
 
 

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


    

 

- 24 - 
 

Fundacja Charlesa Stewarta Motta 

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

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

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

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

 społeczeństwem obywatelskim; 

 edukacją; 

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

 minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów; 

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

 
 

 
 
 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 

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

 
 
 
 

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

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

 problemy społeczne, socjalne,  

 edukacja i wychowanie,  

 rozwój przedsiębiorczości,  

 dziedzictwo kulturowe,  

 rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

 rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

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

 stowarzyszenia; 

 fundacje; 

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

 
Wysokość dotacji: 

 maksymalne dofinansowanie to 40 000 zł; 

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

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

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



 
 
 

Fundacja 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.  

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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Dotacje udzielane będą na przedsięwzięcia dotyczące: 

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

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

 prowadzenia niezależnych badań i analiz, 

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

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

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

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







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

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

 wsparcie i doradztwo – prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla 
kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze 
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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Fundusz Pomocy Pomagającym 
 
Celem Konkursu jest pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym prowadzącym działania 
pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej, a także organizacjom udzielającym wsparcia 
osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski. 
Dotacje otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne, które: 

 świadczą bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną uciekinierom/kom na polsko-białoruskiej 
granicy, a także osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców; 

 organizują akcje informacyjne i uświadamiające na temat praw osób ubiegających się o ochronę i azyl w 
społecznościach lokalnych i prawa do niesienia im pomocy; 

 monitorują sytuację a granicy oraz warunki w ośrodkach dla cudzoziemców, dokumentują i nagłaśniają 
przypadki naruszania prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka, prowadzą działania 
rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Przeznaczenie dotacji: 

 pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup koniecznego sprzętu i 
środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia; 

 pokrycie kosztów administracyjnych, w tym czynsz, media, księgowość, etc.; 

 wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy (stres 
pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia); 

 wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. 
 
Wysokość dotacji: 

 dotacje w wysokości do 50.000 zł,  

 dla grup nieformalnych do 4.000 zł 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym. Organizacje zainteresowane otrzymaniem 
wsparcia prosimy o kontakt mailowy: uchodzcy@batory.org.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-pomocy-pomagajacym/ 
 
 



 
 

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 
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 

https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-pomocy-pomagajacym/
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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.); 

 znaczenie wpływu projektu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów; 

 realność i praktyczność koncepcji do realizacji. 
 

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

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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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  
 
 







Kulczyk Foundation 

ul. Krucza 24/26 
00-526 Warszawa 

tel. +48 22 522 3131 
office@kulczykfoundation.org.pl 
https://kulczykfoundation.org.pl/ 

 
 
 
 

Program „Żółty Talerz” 
Edycja VII. 

 
Celem Konkursu jest wsparcie systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do 
posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Program realizowany jest przez Kulczyk Foundation 
przy współudziale największych polskich organizacji pozarządowych: 

 Caritas diecezjalnymi; 

 Polskim Czerwonym Krzyżem; 

 SOS Wioskami Dziecięcymi; 

 Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 
a także placówkami szkolnymi i przedszkolnymi. 
W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli środki 
finansowe na realizację czterech strategicznych celów: 

 Cel 1. Więcej dzieci jedzących w stołówce; 

 Cel 2. Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie; 

 Cel 3. Mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci; 

 Cel 4. Łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu. 
Program, poza realizacją czterech strategicznych celów, kładzie nacisk na następujące wyzwania: 

 Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”. 

 Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało. 

 Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie! 
„Żółty Talerz” to w założeniu nowy standard zmiany społecznej, który powstaje także z myślą późniejszego 
wykorzystania go w działaniach systemowych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje centralne lub lokalne, 
czy zorganizowane grupy obywateli. 
„Żółty Talerz” to idea, która znajduje swoje odbicie nie tylko w Polsce. To również ze strony Kulczyk Foundation 
wsparcie żywienia dzieci w innych miejscach na świecie, w których wszechobecne jest zjawisko już nie tylko 
niedożywienia, ale głodu. 
 
Wnioski mogą składać świetlice środowiskowe. 
 
Wysokość dotacji: kwota nieznana. 
 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
mailto:office@kulczykfoundation.org.pl
https://kulczykfoundation.org.pl/
https://zoltytalerz.pl/partnerzy/#caritas
https://zoltytalerz.pl/partnerzy/#pck
https://zoltytalerz.pl/partnerzy/#soswd
https://zoltytalerz.pl/partnerzy/#tpd


  

 

- 31 - 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie w bieżącej edycji odbywa się w terminie do 19 sierpnia 2022 roku. 
Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące rekrutacji do programu do uzyskania poprzez mail na 
adres: zoltytalerz@kulczykfoundation.org.pl lub telefon nr 530 007 456. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://zoltytalerz.pl/rekrutacja-do-vii-edycji-programu-zolty-talerz/ 
 
 

 
 



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/  

 
 







 
 
 
 

https://zoltytalerz.pl/rekrutacja-do-vii-edycji-programu-zolty-talerz/
mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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Fundacja PGE 

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

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

 
 
 
 

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://fundacjapge.pl/
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/


    

 

- 34 - 
 

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 
 
 
 
 
Konkurs dotacyjny „Z Fundacją PZU po lekcjach” 
Edycja 2022 
 
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich 
i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli 
(bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, 
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół 
policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę 
szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację 
nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze 
szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach 
kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w 
szkole wiedzy. 
Podczas realizacji projektów należy uwzględnić - współpracę ze: szkołami podstawowymi, przedszkolami, liceami 
ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami 
specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi, zaangażowanie środowiska lokalnego (np. 
organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz edukację rówieśniczą. 
W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 7 miesięcy, w terminie od 01.12.2022 r. 
do 30.06.2023 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

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

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

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

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

 budżet konkursu wynosi do 1.000.000,00 zł; 

 wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50.000,00 zł; 

 wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany projekt, w wysokości minimum 10% wartości 
dotacji. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r. 
Wniosek należy składać w formie elektronicznej w systemie on-line, na stronie https://fundacja.pzu.pl/). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 

mailto:fundacja@pzu.pl
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/ruszyla_XVIII_edycja_konkursow_dotacyjnych 
 



 
 
 
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,  
 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,  

https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/ruszyla_XVIII_edycja_konkursow_dotacyjnych
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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 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  

Al. Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa 

Tel. +48 22 463 10 00 
bilateralne@frse.org.pl 
https://www.frse.org.pl/ 

 
 
 
 
Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” 
Rekrutacja II. 
 
Celem Konkursu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych modeli wsparcia edukacyjnego 
dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Druga rekrutacja dotyczy wdrażania modelu, w 
którym grupą docelową są dorosłe osoby powyżej 18 roku życia, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w 
związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego 
napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem 
tymczasowej ochrony. Projekt „Szansa” zakłada wsparcie osób, o których mowa powyżej, w oparciu o trójstopniową 
ścieżkę poprawy umiejętności. Głównymi elementami trójstopniowego wsparcia dla wskazanej grupy docelowej są:  

 diagnoza umiejętności podstawowych, jak również znajomości języka polskiego 

 podniesienie poziomu umiejętności podstawowych (rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania 
matematycznego, umiejętności cyfrowych - korzystanie z nowych technologii) oraz kompetencji społecznych 
oraz zdobycie podstawowej znajomości języka polskiego umożliwiającej komunikację w podstawowym zakresie 
życia codziennego, m.in. załatwiania spraw urzędowych, poszukiwania pracy itd., w oparciu o wyniki diagnozy 

 walidacja nabytych umiejętności. 
Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe powyżej 18. roku życia, korzystające w Polsce z ochrony 
czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie 
masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą 
wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Grantobiorca powinien wymagać od uczestników wsparcia dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w projekcie w zakresie statusu pobytowego.  
Uczestnicy powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL (lub 
wnioskiem o nadanie numeru PESEL, który później należy potwierdzić uzyskanym numerem PESEL) lub w 
przypadku osób, które nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w rejestrze PESEL - zaświadczeniem o objęciu 
ochroną czasową wydawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Weryfikacja uczestników pod kątem 
zgodności z definicją osoby dorosłej o niskich umiejętnościach podstawowych odbywać się będzie na etapie 
diagnozy umiejętności. 
Wdrażanie modeli może przebiegać w okresie od września 2022 do kwietnia 2023 roku i trwać od 4 do 6 miesięcy. 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Grantobiorcy, wdrażanie modelu może zostać wydłużone o 1 miesiąc. 
 
Wnioski mogą składać osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne 
ustawy przyznają zdolność prawną, a których głównym celem działalności nie jest osiągnięcie zysku, szkoły, 
placówki, biblioteki, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne uniwersytety 
ludowe, uniwersytety otwarte, uniwersytety trzeciego wieku, uczelnie, ośrodki dla cudzoziemców. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja na finansowanie wdrażania modeli wynosi 13.000.000 PLN; kwota alokacji może ulec zwiększeniu 

 poziom finansowania wdrażania modelu wynosi 100% uprawnionych wydatków. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 16 sierpnia 2022 roku, do godz. 16:00. Formularz 
zgłoszeniowy należy wypełnić on-line w języku polskim na stronie online.frse.org.pl. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji można skontaktować się z pracownikami Zespołu Projektu Szansa: 

 tel.: 797-011-635, 572-675-479, 572-675-439 

mailto:bilateralne@frse.org.pl
https://www.frse.org.pl/
https://online.frse.org.pl/
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 e-mail: szansa@frse.org.pl; szansa@ibe.edu.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://szansa-power.frse.org.pl/rekrutacja-grantobiorcow-nr-2/ 
 
 







Europejski Korpus Solidarności 2022 
Projekty Solidarności 
 
Celem Konkursu jest realizacja zasad i celów Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności idei 
solidarności. Ta wspólna wartość zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom 
społecznym, w podejmowanie których młodzi Europejczycy chcą się włączyć, pokazując swoją solidarność w 
praktyce. Projekt solidarnościowy może dotyczyć osób młodych, które znajdują się w sytuacjach utrudniających ich 
włączenie społeczne. W projekcie solidarnościowym należy również uwzględniać w planowanych działaniach 
zrównoważone i przyjazne środowisku praktyki. 
Projekt solidarnościowy to niedochodowe działanie solidarnościowe zapoczątkowane, opracowane i wdrożone 
przez osoby młode, trwające od 2 do 12 miesięcy. Daje on grupie co najmniej pięciu młodych osób możliwość 
wyrażenia idei solidarności poprzez wzięcie odpowiedzialności i zaangażowanie na rzecz pozytywnych zmian w 
społeczności lokalnej. Projekt powinien mieć jasno określony temat, którym grupa młodych osób chce się razem 
zajmować, i który ma się przekładać na konkretne codzienne działania w ramach projektu i angażować wszystkich 
członków grupy. Projekty solidarnościowe powinny dotyczyć kluczowych wyzwań w społecznościach, w tym – w 
stosownych przypadkach – problemów wspólnie zidentyfikowanych w regionach przygranicznych, oraz cechować 
się europejską wartością dodaną. Udział w projekcie solidarnościowym stanowi istotne doświadczenie procesu 
edukacji pozaformalnej, dzięki któremu osoby młode mogą rozwijać się pod kątem osobistym, naukowym, 
społecznym i obywatelskim. 
Projekt solidarnościowy składa się zazwyczaj z następujących etapów:  

 planowanie;  

 przygotowanie;  

 realizacja działań;  

 działania następcze (w tym ocena działań oraz dzielenie się wynikami projektu). 
Osoby młode, które chcą stworzyć grupę realizującą projekt solidarnościowy, muszą być zarejestrowane na portalu 
Europejskiego Korpusu Solidarności. Nie ma ograniczenia co do maksymalnej liczby członków grupy. Działania 
będą podejmowane w kraju zamieszkania wnioskodawcy, co ułatwi w szczególności uczestnictwo osób młodych, 
które mogłyby napotkać trudności w przypadku działań transgranicznych. Grupa samodzielnie podejmie decyzje o 
metodach pracy i sposobie zarządzania projektem. Jeden z członków grupy obejmie rolę przedstawiciela prawnego, 
który złoży wniosek (chyba że w imieniu grupy wniosek składa organizacja). Grupa ustali podział zadań i 
odpowiedzialności za ich realizację, zapewni skuteczną koordynację i komunikację między członkami, a także 
określi czas poświęcony na wykonanie zaplanowanych zadań. Metody pracy powinny angażować wszystkich 
członków grupy na różnych etapach projektu i działań (przygotowanie, realizacja i udostępnianie wyników). Etapy 
powinny mieć jasną strukturę opartą na harmonogramie projektu. Grupa osób młodych planujących realizację 
projektu solidarnościowego może zabiegać o wsparcie organizacji (dowolnego organu publicznego lub 
prywatnego). Organizacja może w imieniu grupy złożyć wniosek o dotację od Europejskiego Korpusu Solidarności. 
Organizacja powinna pełnić głównie rolę administracyjną, wspierając grupę w administracyjnych i finansowych 
zadaniach dotyczących cyklu trwania projektu. Może ona jednak również udzielać wsparcia i wskazówek w zakresie 
identyfikacji i dokumentacji efektów uczenia się. Osoby młode realizujące projekt solidarnościowy mogą wspierać 
osoby wspierające. Osoba wspierająca to osoba, która może mieć doświadczenie w pracy z młodzieżą, aby 
towarzyszyć grupom osób młodych i wspierać ich uczestnictwo na różnych etapach projektu. Osoba wspierająca 
pozostaje poza projektem solidarnościowym, w związku z czym nie jest członkiem grupy; w razie potrzeby może 
pochodzić z organizacji składającej wniosek w imieniu grupy. Osoba wspierająca wzmacnia pozycję grupy osób 
młodych w tych obszarach i zagadnieniach, w których potrzebują wsparcia, aby z powodzeniem samodzielnie 
zrealizować projekt, i może pełnić różne role zależnie od potrzeb grupy. Może się to odbywać poprzez regularne 
sesje szkoleń przez osobę wspierającą przez cały okres realizacji projektu, jednorazowe szkolenia na konkretne 
tematy lub połączenie obu tych metod. Osoba wspierająca może udzielać porad umożliwiających zapewnienie 

https://szansa-power.frse.org.pl/rekrutacja-grantobiorcow-nr-2/
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jakości procesu uczenia się oraz pomagać w identyfikacji i dokumentacji efektów uczenia się pod koniec projektu. 
Grupa młodych osób może skorzystać ze wsparcia jednej osoby wspierającej lub większej ich liczby, zależnie od 
potrzeb. Co do zasady osoba wspierająca pracuje z grupą osób młodych składającą wniosek, a nie z grupami 
docelowymi projektu. Na przykład osoba wspierająca może być osobą, do której można się zwrócić z 
wątpliwościami, pytaniami lub w przypadku konfliktów w grupie; osobą prowadzącą warsztaty na temat zarządzania 
projektem; nauczycielem uczącym grupę pewnych umiejętności potrzebnych do realizacji projektu; osobą 
wspierającą i monitorującą proces uczenia się. Na poszczególnych etapach projektu grupa powinna zastanowić się 
nad procesem uczenia się, przez który przechodzi i przez który już przeszła. Na etapie planowania projektu cele 
procesu uczenia się należy omówić wraz z celami ogólnymi projektu. Zaleca się regularne dzielenie się 
spostrzeżeniami w czasie realizacji projektu, zaś pod koniec grupa powinna rozważyć zastosowanie środków 
służących uwidocznieniu efektów uczenia się. W celu uznania i walidacji tych efektów uczenia się zaleca się 
korzystanie z Youthpass i powiązanej refleksji nad procesem uczenia się. Grupa powinna wspólnie opracować 
środki mające na celu widoczność jej projektu, a także ogólną widoczność Europejskiego Korpusu Solidarności. 
Grupa powinna także zastanowić się nad środkami dotyczącymi działań następczych. Oznacza to, że projekt 
powinien zostać nakreślony w dłuższej perspektywie czasowej i zaplanowany z myślą o wywołaniu skutków po jego 
zakończeniu. Od grupy oczekuje się przeprowadzenia ewaluacji końcowej, aby utrwalić projekt i jego wyniki. 
Powinno to umożliwić dokonanie oceny, czy osiągnięto cele projektu, oceny spełnienia oczekiwań grupy i oceny 
ogólnego powodzenia projektu. Grupa powinna zastanowić się nad sposobami dzielenia się rezultatami projektu i 
nad tym, z kim należy się nimi podzielić. 
Kryteria przyznawania dotacji: 

 Adekwatność, uzasadnienie i wpływ projektu. Adekwatność projektu w stosunku do celów i priorytetów 
Europejskiego Korpusu Solidarności.  
o Stopień, w jakim w projekcie uwzględniono zasady Europejskiego Korpusu Solidarności.  
o Zakres, w jakim projekt zapewnia europejską wartość dodaną dzięki uwzględnieniu istotnych kwestii.  
o Adekwatność projektu w stosunku do potrzeb członków grupy.  
o Adekwatność projektu w stosunku do potrzeb grupy docelowej (o ile istnieje) i społeczności.  
o Potencjalny wpływ projektu na członków grupy, w tym ich indywidualne zdolności w zakresie 

przedsiębiorczości i zaangażowanie społeczne.  
o Potencjalny wpływ na grupę docelową (o ile istnieje) i na społeczności. 

 Jakość planu projektu. Spójność celów projektu i proponowanych działań.  
o Zakres opracowania i wdrożenia projektu przez młodych ludzi.  
o Zakres, w jakim skład grupy pozwala na osiągnięcie celów projektu.  
o Zaangażowanie członków grupy na różnych etapach projektu.  
o Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych w projekcie (planowanie, 

przygotowanie, realizacja, ocena i udostępnianie wyników).  
o Zakres, w jakim proces uczenia się i efekty uczenia się w ramach projektu są przemyślane, określone i 

udokumentowane, zwłaszcza za pomocą Youthpass.  
o Zakres, w jakim w projekcie uwzględnia się zrównoważone i przyjazne środowisku praktyki oraz łatwo 

dostępne i włączające działania, a także wykorzystuje się narzędzia i metody cyfrowe w celu uzupełnienia i 
udoskonalenia działań. 

 Jakość zarządzania projektem 
o Ustalenia praktyczne, zarządzanie, współpraca i komunikacja między członkami grupy.  
o Środki służące do oceny rezultatów projektu.  
o Środki mające na celu uwidocznienie projektu dla innych osób, które nie są w niego zaangażowane.  
o Środki służące dzieleniu się rezultatami projektu. 

 
Wnioski mogą składać młodzi ludzi i organizacje pozarządowe tj: 

 grupa, która będzie realizowała projekt; jedna z osób młodych przyjmuje rolę przedstawiciela prawnego i 
odpowiedzialność za złożenie wniosku; 

 dowolny organ publiczny lub prywatny ustanowiony zgodnie z prawem w państwie członkowskim UE lub 
państwie trzecim stowarzyszonym z programem w imieniu grupy, która będzie realizowała projekt. 

 
Wysokość dotacji: 

 zarządzanie projektem– do 500 euro miesięcznie; 
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 koszty nadzwyczajne (tj. koszty związane ze wsparciem uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach -
członków grupy realizującej projekt - lub koszty związane ze wsparciem uczestnictwa osób o mniejszych 
szansach, będących grupą docelową projektu) 
o 100% kosztów kwalifikowalnych; 
o max. 7.000 euro na projekt; 
o koszty związane z zatrudnieniem osoby wspierającej projekt: w przypadku Polski 74 euro na dzień, nie 

dłużej niż 12 dni. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 04 października 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 Stocznia 

Plac Zamkowy 10 
00-277 Warszawa 

tel. (+48) 22 100 55 94 
fax: (+48) 22 827 01 25 

aktywniobywatele@stocznia.org.pl 
https://aktywniobywatele.org.pl/ 

 
 
 
 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
Konkurs Media dla demokracji 
 
Celem Konkursu jest realizacja założeń Funduszu Krajowego – tj. wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, 
aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem - poprzez realizację działań 
służących wzmocnieniu mediów w Polsce - zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej 
skuteczny mogły realizować funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku 
demokratycznego, a więc: 

 kontrolowanie władzy, instytucji publicznych, biznesu i innych uczestników debaty publicznej; 

 stwarzanie przestrzeni do merytorycznej wymiany opinii i punktów widzenia na sprawy publiczne osób i 
instytucji reprezentujących różne światopoglądy; 

 dostarczanie wiarygodnej i sprawdzonej informacji. 
Dotacje będą przyznane na realizację projektów, których odbiorcami będzie co najmniej 5 redakcji lub wydawców 
i/lub dziennikarze/ki związani/e z co najmniej 5 redakcjami lub wydawcami. Zasada ta dotyczy każdego z projektów, 
a więc każdy z dotowanych projektów musi swoim zasięgiem obejmować co najmniej taką grupę odbiorców. 
Realizacja projektu, a więc i okres wykorzystania dotacji, może się zacząć najwcześniej 1 listopada 2022 r. i musi 
się zakończyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. 
Dotacje można przeznaczyć na:  

 działania służące wzmocnieniu dziennikarstwa śledczego na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, w tym np. 
opracowanie założeń i wdrożenie stabilnego ponadredakcyjnego mechanizmu finansowania dziennikarstwa 
śledczego; tworzenie i funkcjonowanie międzyredakcyjnych zespołów śledczych zajmujących się wybranymi 
wspólnie tematami; uruchomienie programu mentoringowego dla młodych dziennikarzy/dziennikarek 
prowadzonego przez doświadczone osoby specjalizujące się w dziennikarstwie śledczym;  

 działania służące nawiązywaniu i wzmacnianiu relacji (sieciowaniu) oraz wymianie doświadczeń między 
dziennikarzami, wydawcami i redakcjami, w tym np. wspólne inicjatywy międzyredakcyjne dotyczące zarówno 

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:aktywniobywatele@stocznia.org.pl
https://aktywniobywatele.org.pl/
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treści dostarczanych odbiorcom, jak i rozwiązań usprawniających funkcjonowanie redakcji; współdzielenie 
zasobów i narzędzi;  

 działania edukacyjno-rozwojowe skierowane do środowiska dziennikarskiego w tym np. uruchomienie programu 
stażowego dla młodych dziennikarzy i dziennikarek mediów lokalnych i obywatelskich w innych redakcjach (w 
tym na poziomie centralnym); program szkoleniowo-rozwojowy dla młodych dziennikarzy i dziennikarek 
lokalnych i obywatelskich; szkolenia i doradztwo indywidualne w obszarze cyfryzacji mediów i wykorzystania 
nowych technologii, czy prawnych aspektów dziennikarstwa; 

 działania rzecznicze zmierzające do przyjęcia lub modyfikacji prawa lub ogólnokrajowych polityk publicznych 
dotyczących funkcjonowania mediów;  

 działania strażnicze i interwencyjne: monitorowanie działań i decyzji instytucji publicznych, które mają wpływ na 
działalność mediów; 

 inne działania skierowane do szerszego grona mediów lokalnych i/lub obywatelskich, które wspierają pełnienie 
przez nie wspomnianych wyżej funkcji, kluczowych z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku 
demokratycznego Priorytetowo traktowane będą projekty, których istota polega na stworzeniu lub wzmocnieniu 
względnie trwałych mechanizmów sprzyjających współpracy międzyredakcyjnej. 

Rozwój instytucjonalny  
Każdy Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację projektu może ubiegać się o dodatkową kwotę dotacji 
przeznaczoną na rozwój instytucjonalny, tj. wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych podstaw 
dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów 
pracy i zarządzania organizacją. Działania dotyczące rozwoju instytucjonalnego powinny być zaplanowane w 
oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb oraz skoncentrowane na rozwiązaniu wybranych, konkretnych 
problemów stanowiących istotną barierę ograniczającą możliwości rozwojowe organizacji. Mogą też wspierać 
proces uruchomienia nowych działań/usług, rozszerzenia ich na nowe grupy odbiorców lub nowy teren. 
Uzasadniając wybór działań wspierających rozwój instytucjonalny organizacji, Wnioskodawca powinien pokazać, w 
jaki sposób przyczynią się one do zwiększenia zdolności organizacji do skutecznej i efektywnej realizacji jej misji. 
Dofinansowywane działania rozwojowe może prowadzić samodzielnie lub korzystając ze wsparcia zewnętrznych 
specjalistów. Katalog działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego znajduje się w Podręczniku dla 
Wnioskodawców i Grantobiorców w rozdziale 8. 
Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.  
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia rejestrowe lub związki stowarzyszeń, 
które spełniają poniższe warunki:  

 mają poparcie innych organizacji i/lub redakcji, wyrażone w postaci co najmniej 3 pisemnych rekomendacji od 3 
różnych działających w Polsce podmiotów2 . Rekomendacje muszą zawierać uzasadnienie z informacją, z 
jakich efektów pracy rekomendowanej organizacji skorzystały i/lub jak widzą znaczenie tej organizacji dla 
wzmocnienia środowiska dziennikarskiego i mediów (wytyczne dotyczące zawartości rekomendacji znajdują się 
w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs Media dla demokracji;  

 w chwili składania wniosku są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy; 

 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 
Społecznych3; 

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

Partnerzy  
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Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub we współpracy z Partnerem/Partnerami. Partner/Partnerzy 
powinni podzielać cele realizowanego projektu, aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektu, wnosić 
swoją wiedzę i doświadczenie, o ich udział powinien pomagać w skuteczniejszym osiągnięciu planowanych 
rezultatów. Partnerami mogą być:  

 organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, komercyjne i niekomercyjne mające osobowość 
prawną z Polski oraz z pozostałych Państw-Beneficjentów (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, 
Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenii i Węgier) lub z Ukrainy; 

 organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, komercyjne i niekomercyjne mające osobowość 
prawną z Norwegii; 

 organizacje międzynarodowe, ich organy lub agendy; 

 grupy nieformalne z Polski, które działają na rzecz dobra publicznego, są dobrowolne i niedyskryminujące, 
niezależne od władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych władz publicznych, są niezależne od partii 
politycznych, instytucji religijnych i podmiotów komercyjnych. 

 
Wysokość dotacji:  

 budżet konkursu to 750.000 EUR; 

 dotacje od 70.000 do 137.500 EUR; 

 dodatkowo Wnioskodawca może otrzymać do 12.500 EUR na koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego; 

 wkład własny nie jest obowiązkowy (wymagany tylko, gdy planowane koszty całkowite projektu przewyższają 
wysokość dotacji; wkład własny może mieć charakter finansowy i/lub niefinansowy -w postaci pracy 
wolontariuszy/ek). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 5 września 2022 roku do godz. 12:00 w południe. 
Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków pod adresem https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl/.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-media-dla-
demokracji/ 
 
 

 
 
 

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 organizacj i 
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; 

https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-media-dla-demokracji/
https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-media-dla-demokracji/
mailto:biuro@fundacjatauron.pl
http://www.fundacjatauron.pl/
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 prowadzenie lub wspieranie kampanii prospołecznych; 

 prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych; 

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

 organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu; 

 propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego; 

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

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





 
 
 

Fundacja Techsoup 

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

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

 
 

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

 
Forma wsparcia:  

 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 

http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx
mailto:technologie@technologie.org.pl
http://www.technologie.org.pl/
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rozpoczęcia. Po upływie dwóch lat pula dostępnych produktów automatycznie odnowi się na kolejne dwa lata  
i tak dalej. Na przykład, jeśli pierwszy cykl danej organizacji zaczyna się w dniu 12 października 2013 r., jej 
nowy cykl rozpocznie się w dniu 12 października 2015 r., a organizacja otrzyma do wykorzystania kolejną pulę 
10 grup tytułowych i 50 licencji na daną grupę. 

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





 
Meet and Code 
Edycja VI. 
 
Celem Konkursu jest wzmacnianie umiejętności cyfrowych młodych ludzi poprzez wspieranie setek wydarzeń 
związanych z kodowaniem organizowanych przez organizacje non-profit. W tym roku Organizator restrukturyzuje 
program, aby zapewnić jego trwałość i trwałość oraz odpowiedzieć na obecny klimat społeczno-gospodarczy. 
Wydarzenia i warsztaty będą nadal koncentrować się na kodowaniu lub umiejętnościach cyfrowych dla młodzieży i 
pozostaną bezpłatne dla uczestników.  
W Meet and Code uznaje się, że zmieniające się społeczeństwo i przejście na zieloną i cyfrową gospodarkę 
wymagają solidnych kompetencji cyfrowych. Zwiększanie umiejętności cyfrowych na wszystkich poziomach 
pomaga zwiększyć wzrost i innowacje; buduje sprawiedliwsze, bardziej spójne, zrównoważone i integracyjne 
społeczeństwo. Wszystkie te aspekty są częścią Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (SDGs). 
W 2015 r. państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,która zapewnia 
wspólny plan pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz iw przyszłości. Agenda opiera się na 17 celach 
zrównoważonego rozwoju, które uznają, że położenie kresu ubóstwu i innym niedostatkom musi iść w parze ze 
strategiami, które poprawiają zdrowie i edukację, zmniejszają nierówności i pobudzają wzrost gospodarczy – a 
wszystko to przy jednoczesnej walce ze zmianą klimatu. 
W poprzednich edycjach wydarzenia można było dostosować do następujących celów zrównoważonego rozwoju:  

 Dziewczyny to robią! (cel 5 – Równość płci); 

 Społeczność (cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności); 

 Różnorodność (cel 10 – Zmniejszenie nierówności); 

 Kodeks dla planety (cel 13 – Działania na rzecz klimatu); 

 Kodeks dla Europy (cel 17 – Partnerstwo dla celów). 
W tym roku Organizator zaprasza organizacje non-profit do zbadania tych i ewentualnie innych celów 
zrównoważonego rozwoju, dla których chcieliby znaleźć rozwiązania podczas swoich wydarzeń.  
Wszystkie zgłoszone pomysły na wydarzenia cyfrowe i związane z kodowaniem powinny odbyć się w terminie od 1 
września do 31 października 2022 r. i dostosowane do Europejskiego Tygodnia Kodowania. Wydarzenia powinny 
być adresowane do dzieci i młodzieży i muszą być bezpłatne dla uczestników. Więcej szczegółów w sekcji „Kryteria 
finansowania dla wyboru zgłoszonych pomysłów na projekty”. 
Kryteria finansowania dla wyboru zgłoszonych pomysłów na projekty – w przypadku pomysłu na wydarzenie 
obowiązują następujące podstawowe kryteria: 

http://www.technologie.org.pl/oprogramie
https://sdgs.un.org/2030agenda
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 Zgłoszony pomysł na wydarzenie ma na celu zainspirowanie i wprowadzenie młodych ludzi w świat technologii i 
kodowania. Wydarzenia muszą obracać się wokół tematu umiejętności cyfrowych (kodowanie, robotyka, IoT, 
sztuczna inteligencja itp.). 

 Impreza ma się odbyć od 1 września do 31 października 2022 roku. 

 Odbiorcami docelowymi są dzieci i młodzież. 

 Udział musi być bezpłatny. 

 Impreza musi być zaprojektowana na minimum 90 minut. Ten przedział czasowy można zrealizować w jednej 
sesji lub podzielić na kilka sesji. 

Kryteria finansowania wydarzeń online: 

 Zdarzenia mogą być realizowane wirtualnie lub częściowo wirtualnie. 

 Wydarzenia muszą być przeznaczone dla minimum 10 uczestników. 

 Format wydarzeń może być następujący:  
o wydarzenie na żywo, np. webinarium lub wirtualne warsztaty z kodowania; 
o wydarzenie bez transmisji na żywo z obowiązkową interakcją uczestnika, np. masowy otwarty kurs online z 

sesjami najczęściej zadawanych pytań na żywo. 
Należy pamiętać, że finansowanie można wykorzystać wyłącznie na wydatki związane z wydarzeniem, czyli: 

 Trenerzy dla warsztatu; 

 Licencja na narzędzia do nauczania online lub koszty lokalu; 

 Materiały edukacyjne dla uczestników, w tym kuracja i wysyłka, np. podręczniki robocze lub sprzęt; 

 Komunikacja w celu dotarcia do potencjalnych uczestników, np. ulotki, plakaty i/lub marketing online; 

 Profesjonalne wsparcie zewnętrzne umożliwiające organizację wydarzenia online, np. wsparcie techniczne; 

 Wynajem powierzchni potrzebnej m.in. ze względu na infrastrukturę techniczną. 
 
Wnioski mogą składać organizacje charytatywne non-profit z następujących krajów: 

 Austria; 

 Bośnia i Hercegowina; 

 Bułgaria; 

 Chorwacja; 

 Czechy; 

 Francja; 

 Niemcy; 

 Węgry; 

 Irlandia; 

 Włochy; 

 Kazachstan; 

 Mołdawia; 

 Polska; 

 Rumunia; 

 Serbia; 

 Słowacja; 

 Słowenia; 

 Hiszpania; 

 Szwajcaria; 

 Ukraina; 

 Wielka Brytania. 
 
Wysokość dotacji: 
Każda zatwierdzona impreza otrzymuje dofinansowanie w wysokości do 500 euro jako wsparcie na start-up. Haus 
des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia kwoty 
dofinansowania w indywidualnych przypadkach. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 14 września 2021 roku. Organizacje zainteresowane ubieganiem się 
o dotację Meet and Code muszą: 
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 Zarejestrować się w Meet and Code i potwierdzić swój status organizacji charytatywnej non-profit. Ta walidacja 
zostanie przeprowadzona przez partnera sieci TechSoup Europe w kraju organizacji wnioskującej. 

 Upoważnieni przedstawiciele organizacji muszą podać szczegóły swojej organizacji oraz wpisać szczegółowy 
opis pomysłu na wydarzenie oraz prawidłowe dane kontaktowe. Każda organizacja ma prawo zgłosić więcej niż 
jeden pomysł na wydarzenie, pod warunkiem, że dotyczy on znacząco różnych projektów. 

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

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://meet-and-code.org/pl/pl/news-show/525 
 
 

 
 
 

Google LLC 

1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043 

USA 
 

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

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

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

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

 
Aby się do niego zakwalifikować, organizacja musi: 

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

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

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









Fundacja Orlen 

ul. Chemików 7 
09-411 Płock 

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

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








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

 upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;  

 działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;  

 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;  

 podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;  

 zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;  

 poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;  

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

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

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

 realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Projekty muszą być realizowane w okresie od 3 października 2022 roku, a 30 czerwca 2023 roku.  
 
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: 

 pula środków w konkursie wynosi: 2.000.000,00 zł z podziałem na następujące koszyki grantowe: 
o koszyk I (Granty o wartości 5.000 zł ) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 40;  
o koszyk II (Granty o wartości 10.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 55;  
o koszyk III (Granty o wartości 15.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 50;  
o koszyk IV (Granty o wartości 20.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 25. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 16 sierpnia 2022 roku (termin naboru wydłużono). Wniosek do 
Programu należy złożyć on-line poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, który dostępny jest w systemie 

https://www.google.pl/intl/pl/grants/
mailto:fundacja@orlen.pl
https://fundacja.orlen.pl/PL/Strony/default.aspx
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informatycznym na stronie pod adresem https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. Wnioski złożone w innej formie 
nie będą rozpatrywane. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-
ziemi.aspx 
 
 

 
 
 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

Hviezdoslavovo námestie 9 811 02  
Bratysława  
Słowacja 

Tel. +421 948 005 917 
visegradfund@visegradfund.org 
https://www.visegradfund.org/ 

 
 
 
 

Mini-granty V4 Gen 
 

Celem Konkursu jest wsparcie wszelkich znaczących wspólnych działań młodzieży w regionie, przy czym w 
każdym projekcie powinny znaleźć się następujące zasady: 
 Integracja — Wymieniaj perspektywy z osobami z różnych grup i dziel się z nimi własnymi, zróżnicowanymi 

doświadczeniami i punktami widzenia (dotarcie do grup defaworyzowanych społecznie, ekonomicznie lub 
geograficznie i/lub osób niepełnosprawnych, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dialog 
międzypokoleniowy, dialog międzyreligijny, równowaga płci). 

 Nauczanie i uczenie się — Wspieranie uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) 
w celu poprawy ich rozwoju osobistego (uczenie się i szkolenie pozaformalne, nieformalne i formalne, projekty 
przyczyniające się do poprawy umiejętności informacyjnych i kompetencji cyfrowych, nauka języków i 
doskonalenie umiejętności komunikacyjnych). 

 Współpraca transgraniczna i dobre sąsiedztwo —Zachęcanie młodzieży do tworzenia sieci kontaktów w celu 
współpracy regionalnej i transgranicznej (regionalna wartość dodana, „V4-ness”). 

Aby ubiegać się o mini-granty V4 Gen, należy wybrać jeden z celów programu grantowego z sześciu obszarów 
tematycznych lub stworzyc własny. Cele są przedstawione jedynie jako ilustracje obszarów zainteresowania , a nie 
jako odrębne kategorie tematyczne: 

 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPORNOŚĆ. Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i 
zrównoważonego rozwoju, utraty bioróżnorodności ; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana 
know-how, konkretne projekty ekologiczne oparte na społeczności itp. 

 DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ. Wspólne historie i wspólna przyszłość, w tym m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej 
historii, zbieranie relacji świadków i uruchamianie projektów historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w 
kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, 
rocznice 1956/1968…). 

 ZDROWIE I AKTYWNY STYL ŻYCIA. Sport i inne aktywności przyczyniające się do aktywnego stylu życia, 
promowanie zdrowej diety oraz aktywności ukierunkowane na dobre samopoczucie oraz zdrowie fizyczne i 
psychiczne. 

 ARTS & CULTURE: Wspólne tworzenie nowych przedstawień, ułatwianie wymiany kulturalnej w dziedzinie 
teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp. (wszelkie produkcje i rozpowszechnianie sztuk 
wizualnych, literackich i performatywnych, wspólne wizyty w instytucjach kulturalnych). 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx
tel:+421%20948%20005%20917
mailto:visegradfund@visegradfund.org
https://www.visegradfund.org/
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 WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE I CNOTY OBYWATELSKIE: Wzmacnianie zainteresowania i udziału w 
procesach demokratycznych, oddanie wspólnemu dobru, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, 
konkursy debat, parlamenty studenckie, zaangażowanie społeczności i wolontariat. 

 KOMPETENCJE PRAKTYCZNE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: Promowanie praktycznej wymiany między 
szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz 
umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i 
doskonaleniu konkretnych umiejętności. 

Każdy projekt musi przeprowadzić co najmniej jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/ wszystkich stron. 
Każdy projekt musi mieć co najmniej jedną wspólną fizyczną prezentację dla społeczeństwa lub społeczności 
lokalnej połączoną z kreatywnymi formami mediowanego zasięgu czy to offline – np. plakaty, eseje, występy – i on-
line – np. blogi, spoty wideo, media społecznościowe .To „prezentacja może być połączone ze wspólnym 
wydarzeniem. 
Każdy podmiot prawny V4 mający znaczenie w pracy z młodzieżą może uczestniczyć jako formalny wnioskodawca 
lub stypendysta, np. szkoły, kluby czasu wolnego, stowarzyszenia sportowe, młodzieżowe organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego itp. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. Do udziału muszą być zaangażowane co najmniej dwa kraje V4 
(Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Oprócz tego mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi obu krajów V4. Możliwe 
są następujące kombinacje krajów spoza V4 — Austria z dowolną kombinacją co najmniej dwóch sąsiadujących 
krajów V4(Czechy, Węgry, Słowacja), Niemcy z Czechami i Polską oraz Ukraina z dowolną kombinacją co najmniej 
dwóch sąsiadujących krajów V4 (Węgry)., Polska, Słowacja). 
 
Wysokość dotacji: 

 maksymalny wnioskowany budżet na projekt to 10 000 euro; 

 budżet jest obliczany jako kwota ryczałtowa obejmująca osobę/dni (maksymalnie 50 euro za osobę/dzień lub 
60 euro za osobę/dzień w przypadku zaangażowania więcej niż 2 krajów V4). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 21 sierpnia 2022 roku. Aby wziąć udział w 
naborze, należy: 

 Skontaktować się z organizacją partnerską i zdecyduj o wspólnym planie swojego projektu. 

 Przesłać swój pomysł na projekt i czekaj na naszą opinię. 

 Wypełnić cały formularz zgłoszeniowy (https://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f) 

 Przesłać zeskanowany wydruk ostatecznej wersji potwierdzonej przez Twoją organizację. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-
gen/?fbclid=IwAR2JkeYnhGcc-pEzPLg1d2BPbTynky6z_pcRpvzNr2beohAi_-_9iYP7Fmo&c=objectives 
 



















 
 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/?fbclid=IwAR2JkeYnhGcc-pEzPLg1d2BPbTynky6z_pcRpvzNr2beohAi_-_9iYP7Fmo&c=objectives
https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/?fbclid=IwAR2JkeYnhGcc-pEzPLg1d2BPbTynky6z_pcRpvzNr2beohAi_-_9iYP7Fmo&c=objectives
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Ministerstwo Edukacji i Nauki 

ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 

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

 
 

 
 
Laboratoria Przyszłości 
 
Celem Konkursu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach 
inicjatywy szkoły mogą wnioskować o wsparcie finansowe na zakup wyposażenia, dzięki któremu ich uczniowie 
będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. 
 
Wnioski mogą składać: 

 podstawowe szkoły niesamorządowe, w tym: 
o szkoły publiczne 
o szkoły niepubliczne 
o publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne 
o publiczne szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich. 

Uwaga! Do udziału w naborze zaproszono również podstawowe szkoły samorządowe, które nie złożyły wniosku w 
pierwszym terminie. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączny budżet nieznany; 

 dofinansowanie do 100%; 

 maksymalna wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby uczniów w danej szkole wynikającej z danych 
systemu informacji oświatowej; w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235, kwota 
wsparcia wynosi: 
o 30.000 zł – w szkole do 100 uczniów; 
o 60.000 zł – w szkole do 200 uczniów; 
o 70.000 zł – w szkole do 234 uczniów; 

 w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby 
uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł; w polu wpisujemy kwotę, jaka jest odpowiednia dla naszej liczby 
uczniów w oparciu o powyższe informacje; zachęcamy do wnioskowania o maksymalną kwotę wsparcia.  

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 19 września 2022 roku. Proces wnioskowania 
składa się z czterech etapów: 

 Szkoła składa wniosek przez www.gov.pl/laboratoria. 

 Wniosek trafia do weryfikacji organu prowadzącego.  

 Organ prowadzący składa wniosek o udzielenie wsparcia przez www.gov.pl\laboratoria.  

 Wniosek trafia do oceny wojewody/właściwego ministra.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/laboratoria 
 
 
 

 
 
 

mailto:kancelaria@mein.gov.pl
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
http://www.gov.pl/laboratoria
https://www.gov.pl/web/laboratoria
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Ministerstwo Obrony Narodowej 

Al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 

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

 
 
 
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej pn. XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska 
Polskiego – Hrubieszów 2022 
 
Celem Konkursu jest: 

 zwiększenie zainteresowania pieśniami patriotycznymi i religijnymi wśród społeczeństwa oraz podwyższenie 
poziomu artystycznego wykonawców – młodzieży reprezentującej kluby wojskowe z Sił Zbrojnych RP; 

 wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i przywiązania do tradycji i dorobku kulturowego narodu polskiego 
poprzez indywidualne zaangażowanie wykonawców w proces wyszukania, przygotowania repertuaru i 
aranżacji utworu nawiązującego do wydarzeń z dziejów narodu i oręża polskiego; 

 budowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego; 

 zaprezentowanie kunsztu artystycznego wykonawców – artystów-amatorów z klubów wojskowych; 

 doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla wykonawców 
– artystów-amatorów z klubów wojskowych. 

Planowane do osiągnięcia rezultaty zadania: 

 podwyższenie poziomu artystycznego wykonawców z klubów wojskowych z Sił Zbrojnych RP -  150 artystów-
amatorów; 

 doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie przez Radę Artystyczną Festiwalu 
warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu (wykonawców z klubów wojskowych) – 150 artystów-
amatorów; 

 kształtowanie odpowiednich postaw patriotycznych i moralnych w młodym pokoleniu poprzez znajomość 
historii dziejów narodu polskiego; 

 rozwijanie i podtrzymywanie takich wartości jak: tożsamość narodowa, szacunek dla ludzi, pamięć o historii; 

 prezentacja osiągnieć i wymiana doświadczeń artystów; 

 upowszechnienie wartości patriotycznych i religijnych wśród społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia; 

 integracja międzypokoleniowa; 

 wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja Wojska Polskiego (klubów wojskowych). 
Warunki realizacji zadania: 

 zadanie realizowane będzie w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji 
na jego sfinansowanie; 

 zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego festiwalu w II kategoriach: soliści – 
wokaliści oraz zespoły wokalno – instrumentalne, w którym udział weźmie 150 wykonawców z całej Polski z 
klubów wojskowych; 

 opracowanie regulaminu oraz scenariusza festiwalu; 

 wyłonienie Rady Artystycznej Festiwalu; 

 przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu (wykonawców z klubów wojskowych); 

 zabezpieczenie logistyczne oraz organizacyjne, w tym: 
o zapewnienie noclegu i wyżywienia dla wykonawców (150 wykonawców) oraz Rady Artystycznej Festiwalu; 
o zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia festiwalu oraz warsztatów artystycznych; 
o wykonanie scenografii; 
o zabezpieczenie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia koncertów; 
o wykonanie dokumentacji filmowo-fotograficznej; 
o wykonanie informatora o festiwalu i jego uczestnikach; 
o wynajęcie konferansjera; 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
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o wykonanie materiałów reklamowych promujących festiwal; 
o organizacja warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu; 
o zabezpieczenie nagród rzeczowych dla wykonawców w kategorii solista i w kategorii zespół wokalno-

instrumentalny; 
o zabezpieczenie koncertów konkursowych w wodę, herbatę, kawę i słodycze; 
o ubezpieczenie festiwalu i jego uczestników; 

 przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z planowanymi działaniami, przedsięwzięciami. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę. W przypadku gdy Oferent 
złożył oferty w liczbie przekraczającej dopuszczalny limit jest zobowiązany wskazać, którą ofertę/oferty wycofuje z 
konkursu; 
W ramach konkursu mogą być składane oferty wspólne. Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej dwie) 
organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 - 4 ustawy działających wspólnie. Do 
oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między oferentami określające zakres ich świadczeń 
składających się na realizację zadania. 
 
Wysokość dotacji: 

 na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości: do 170.000,00 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 12 sierpnia 2022 roku do godz. 16:15. Oferty 
należy składać wyłącznie na obowiązującym druku, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). wydrukowany (jeden) egzemplarz oferty należy złożyć w Biurze Podawczym 
Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy 
Filtrowej) lub przesłać na adres: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 
Warszawa z dopiskiem na kopercie: OTWARTY KONKURS OFERT NR EW. 09/2022/WD/DEKiD pn.  XXVI 
Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-
092022wddekid 
 
 
 











 
 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-092022wddekid
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-092022wddekid
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Ministerstwo Sportu i Turystyki 

ul. Senatorska 14 
00-082 Warszawa 
tel. 22 2443 264 

kontakt@msit.gov.pl 
www.gov.pl/sport 

 
 
 
 

Program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji  
Edycja pilotażowa 2022 
 

Celem Konkursu jest stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz 
treningu sportowego. Realizacja programu przyczyni się do poprawy jakości zajęć sportowych w szczególności w 
sezonie jesienno-zimowym.  
Oddziaływanie niniejszego Programu ograniczone jest do obszarów wiejskich, z reguły mniej zasobnych oraz 
rzadziej zaludnionych. Czynniki te stanowią istotną barierę w procesie powstawania kubaturowej infrastruktury 
sportowej.  
Przedmiotowy Program, dotyczący obiektów o lekkiej konstrukcji, a co za tym idzie istotnie tańszych w budowie w 
stosunku do obiektów budownictwa konwencjonalnego, ma w założeniach zapewnić powszechny dostęp do 
kubaturowych obiektów sp   
ortowych również na obszarach wiejskich. 
Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania dotyczące budowy lub modernizacji 
przyszkolnych obiektów sportowych, to jest zlokalizowanych na terenie szkoły, bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, 
połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem etc.  
Obiekty te muszą znajdować się na obszarze wiejskim, rozumianym jako obszar obejmujący tereny pozostające 
poza granicami administracyjnymi miast, na które składają się obszary gmin wiejskich i obszary wiejskie gmin 
miejsko-wiejskich.  
W ramach Programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:  

 Zad. 1. budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry minimum 20 m x 40 m wraz z 
zadaszeniem o stałej konstrukcji;  

 Zad. 2. zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry minimum 20 
m x 40 m.  

W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dofinansowanie budowy obiektu z mniejszymi niż wymagane 
wymiarami pola gry. W takim wypadku do wniosku należy dołączyć uzasadnioną prośbę o dopuszczenie do 
dofinansowania obiektu o mniejszych wymiarach pola gry.  
Obiekty te powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników. Boiska powinny 
mieć nawierzchnię poliuretanową lub z krótkiej trawy przeznaczonej na boiska wielofunkcyjne. Przyjęte rozwiązania 
techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom. 
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), tj. gminy, powiaty i 
województwa. 
 
Wysokość dotacji: 

 planowana alokacja 80.000.000 zł 

 dofinansowanie do 70% wydatków kwalifikowanych, w tym nie więcej niż:  
o Zad. 1. 2.000.000 zł  
o Zad. 2. 1.000.000 zł. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 16 sierpnia 2022 roku.  
Wniosek składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na 
stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/  

mailto:kontakt@msport.gov.pl
https://www.gov.pl/sport
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Wypełniony formularz elektroniczny wniosku, należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie 
należy go wydrukować, podpisać i przesłać (z zachowaniem terminu składania wniosków) lub złożyć wraz z 
załącznikami na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, ul. Senatorska 14, 
00-082 Warszawa. 
Do wniosku należy załączyć:  

 dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek do działania w imieniu wnioskodawcy, tj. 
skarbnika oraz osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego;  

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

zadania objętego wnioskiem lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej przy czym przedmiotowe dokumenty muszą być uzyskane maksymalnie do 31 sierpnia 2022 r. 
oraz pozostawać w obiegu prawnym przez cały okres realizacji inwestycji1 (w przypadku pozytywnej oceny 
wniosku i zakwalifikowania go do dofinansowania, wnioskodawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem 
umowy, dostarczyć do Ministerstwa ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy we 
właściwym organie administracji architektonicznobudowlanej z zaświadczeniem o braku sprzeciwu 
wydanym przez ww. organ);  

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

o zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo–finansowy zadania;  

 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku gdy 
prawo to nie wynika z prawa własności, lecz ze stosunku zobowiązaniowego, do wniosku należy załączyć 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownej umowy – np. umowy dzierżawy lub najmu, 
zawierającej zgodę właściciela na wykonywanie stosownych robót budowlanych oraz zapisy dotyczące okresu 
jej obowiązywania. Przedmiotowa umowa musi obowiązywać na okres nie krótszy niż 10 lat od dnia 
planowanego zakończenia zadania);  

 dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, 
innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania w terminie określonym we 
wniosku tj. w szczególności:  
o pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania;  
o umowa zawarta przez wnioskodawcę z bankiem lub pożyczkodawcą bądź też wydane przez nie dokumenty 

potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki;  
o dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienie ich 

przyznania;  

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

 opinia do wniosku sporządzona przez właściwego terytorialnie marszałka województwa.  
UWAGA! NOWY WYMÓG DOTYCZĄCY INWENTARYZACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH (DOTYCZY GMIN): 

 Ministerstwo pod adresem https://app.nmaps.pl/msport/ udostępnia aplikację celem punktowego oznaczania na 
mapie gminy lokalizacji obiektów sportowych, według 1 z 14 kategorii, a następnie przypisania tym obiektom 
parametrów wg schematu przewidzianego w aplikacji. Szczegóły określa instrukcja umieszczona w aplikacji.  

 Konieczne jest umieszczenie wszystkich obiektów własnych gminy. Dodatkowo zaleca się również 
umieszczanie obiektów podmiotów trzecich, znajdujących się na obszarze danej gminy.  

 Uzupełnienia przedmiotowych danych należy co do zasady dokonać najpóźniej do 30 sierpnia 2022 r.  

 Poprawność wprowadzonych danych będzie podlegała weryfikacji. Brak eliminacji przez gminę zgłaszanych w 
tym zakresie nieprawidłowości może być przyczyną odrzucenia wniosku bądź braku wypłaty środków.  

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-hal-sportowych-o-
lekkiej-konstrukcji---edycja-pilotazowa-2022 
 
 

 
 

 

https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-hal-sportowych-o-lekkiej-konstrukcji---edycja-pilotazowa-2022
https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-hal-sportowych-o-lekkiej-konstrukcji---edycja-pilotazowa-2022
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Ministerstwo Sprawiedliwości 

Al. Ujazdowskie 11 
00-950 Warszawa 
tel. 22 52 12 888 
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PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ  
współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 
Obszar programowy 22: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć  
Fundusz Małych Grantów (FMG 1): Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania 
przemocy domowej 

 
Celem Konkursu jest przetestowanie rozwiązań prowadzących do poprawy wczesnej profilaktyki przemocy 
domowej – powstrzymania przemocy przed jej wystąpieniem, poprzez działania uwzględniające różne czynniki 
ryzyka związane z przemocą domową.  
Aby osiągnąć ten cel, potrzebne są działania nakierowane na pierwotne przyczyny różnych form przemocy 
domowej, jak również zwiększenie świadomości w zakresie zachowań, które można zakwalifikować jako przemoc 
domową lub które mogą prowadzić do przemocy domowej.  
Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą wdrażały zintegrowany model profilaktyki przemocy domowej 
mający na celu zapobieganie przemocy domowej na wczesnym etapie, w ramach tzw. wczesnej profilaktyki. Będzie 
to pilotaż modelu, który opracował zespół badawczy w ramach projektu predefiniowanego pn. „Zintegrowany 
system przeciwdziałania przemocy domowej”.  
Główne założenia modelu wraz z przykładowymi działaniami zostały określone w załączniku nr 9 do Ogłoszenia o 
naborze wniosków - Zintegrowany model zapobiegania przemocy domowej.  
Działania realizowane w ramach projektów na poziomie lokalnym będą poddane bieżącej oraz końcowej ewaluacji 
przez zewnętrznego ewaluatora, który będzie zbierał dane w terenie, a następnie przygotuje raport końcowy z 
ewaluacji. Rekomendacje z ewaluacji będą brane pod uwagę przez zespół badawczy opracowujący docelowy 
zintegrowany model profilaktyki przemocy domowej.  
Projekty realizowane będą zgodnie z Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej (Konwencja Stambulska), w szczególności z:  

 art. 7 Konwencji dotyczącym wdrożenia skutecznych, kompleksowych i skoordynowanych strategii mających 
na celu zapobieganie wszystkim formom przemocy objętych zakresem Konwencji;  

 art. 12 Konwencji, który odnosi się do profilaktyki. W szczególności, proponowane działania powinny, zgodnie 
z par. 3, uwzględniać konkretne potrzeby osób narażonych na przemoc ze względu na szczególne 
okoliczności oraz stawiać dobro ofiary w centrum uwagi;  

 art. 13 Konwencji dotyczącym podnoszenia świadomości społecznej. Wśród proponowanych działań powinny 
znaleźć się takie, których celem jest zwiększenie świadomości, zrozumienia różnych przejawów przemocy oraz 
potrzeby jej zapobiegania.  

Działania w ramach projektów będą promować zasady niedyskryminacji, równości kobiet i mężczyzn, wzajemnego 
szacunku i rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich bez użycia przemocy. 
Wszystkie programy i działania finansowane przez Norweski Mechanizm Finansowy 2014-21 opierają się na 
wspólnych wartościach poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz 
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. 
Główne cele działań prowadzonych w ramach projektów  
Projekty mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej, a tym 
samym do zmniejszenia występowania przemocy domowej. Jednym z istotnych założeń przyjętych w testowanym 
modelu jest związek pomiędzy podniesieniem jakości relacji w związkach (również byłych) oraz wśród członków 
rodziny, a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zachowań przemocowych. Głównym celem projektów jest wdrożenie i 
przetestowanie usług realizowanych na etapie wczesnej profilaktyki przemocy domowej.  

mailto:kontakt@ms.gov.pl
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Istotnym aspektem projektów powinno być wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami, 
które działają w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w tym współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
jak również zaangażowanie do współpracy instytucji/organizacji, które dotychczas nie były aktywne w tym obszarze, 
ale pełnią istotną rolę w danej społeczności lokalnej.  
W celu realizacji kompleksowych i skutecznych usług stworzony zostanie system koordynacji/integracji usług w 
ramach tzw. Centrów dla Rodzin. „Centrum dla Rodzin” to ogólny termin używany do określenia instytucji lub sieci 
współpracy, lub sposobu prowadzenia działań, lub ram organizacyjnych bądź strategii, których celem jest 
wzmocnienie systemu zapobiegania przemocy domowej na poziomie społeczności lokalnej. Beneficjenci określą 
charakter Centrum dla Rodzin.  
Centra dla Rodzin mają być miejscem silnie osadzonym w społeczności lokalnej, wykorzystującym jej zasoby.  
Jednym z kluczowych pojęć w prewencji, zarówno przemocy pomiędzy partnerami/małżonkami, jak i innymi 
członkami rodziny jest pojęcie relacji (małżeńskiej, rodzicielskiej, braterskiej, społecznej itp.) Stąd istotne miejsce w 
projektowanych i wdrażanych działaniach powinno mieć wzmacnianie kompetencji relacyjnych.  
Projekt będzie obejmował działania w zakresie profilaktyki wskazującej (skierowane do par/rodzin ze 
zidentyfikowanym ryzykiem) oraz w zakresie profilaktyki uniwersalnej, skierowane do całej społeczności lokalnej.  
Beneficjenci projektów powinni zapewnić udział zarówno kobiet, jak i mężczyzn w działaniach planowanych w 
ramach projektów.  
Grupą docelową projektów są pracownicy instytucji zaangażowanych w system przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie (m.in. pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, kuratorzy, pracownicy służby zdrowia, 
przedstawiciele oświaty, policjanci), przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz profesjonaliści zaangażowani 
w pracę w Centrach dla Rodzin. Beneficjentami końcowymi będą rodziny i pary (w tym byłe) korzystające ze 
wsparcia oraz społeczności lokalne zamieszkujące obszar projektu.  
Jednym z głównych działań w wybranych projektach będzie pilotażowe wdrożenie zintegrowanego modelu 
profilaktyki przemocy domowej. Beneficjenci projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostaną przygotowani do 
testu modelu, w tym do zastosowania Narzędzia Oceny Ryzyka Relacyjnego, przez beneficjenta projektu 
predefiniowanego pn. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. W ramach przygotowań gmin do 
realizacji tego zadania beneficjent projektu predefiniowanego: 

 przygotuje i udostępni gminom uczestniczącym w projektach w ramach FMG, Narzędzie Oceny Ryzyka 
Relacyjnego. Narzędzie to pozwoli na identyfikację par/rodzin zagrożonych przemocą domową;  

 przygotuje i udostępni Poradnik „Wdrażanie lokalnego systemu wspierania relacji interpersonalnych dla rodzin 
zagrożonych przemocą domową”. Będzie to opracowanie zawierające zarówno propozycje rozwiązań 
systemowych na poziomie gminy (współpraca instytucji) jak i na poziomie indywidualnego wsparcia par/osób 
narażonych na przemoc;  

 przeprowadzi spotkania w gminach, których celem będzie prezentacja zintegrowanego modelu profilaktyki 
przemocy domowej;  

 przeprowadzi szkolenia dla profesjonalistów zatrudnionych w instytucjach zaangażowanych w system 
przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze gminy realizującej projekt;  

 w okresie wdrażania modelu w gminach, zespół badawczy będzie prowadził ciągłą ewaluację modelu oraz 
będzie przekazywał propozycje jego optymalizacji. Końcowa ewaluacja pozwoli na wypracowanie 
zoptymalizowanej, docelowej wersji modelu.  

Dodatkowo punktowane będą projekty:  

 realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju współpracy 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi;  

 realizowane w partnerstwie z podmiotem z Norwegii, przyczyniające się do rozwoju współpracy bilateralnej, 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy instytucjami z Polski i Norwegii.  

Planując działania Beneficjent powinien uwzględnić ryzyka związane z pandemią COVID-19 i przewidzieć 
odpowiednie środki zaradcze (np. w zakresie sposobu świadczenia wybranych usług), w celu zapewnienia realizacji 
projektu i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.  
Beneficjenci będą zobowiązani do udziału w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez beneficjenta projektu 
predefiniowanego, tj. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Będzie to forma wsparcia dla gmin we wdrożeniu 
zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej. Ponadto, beneficjenci będą zobowiązani do poddania się 
ewaluacji w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu, przez ewaluatora zatrudnionego przez IWS.  
Na zakończenie realizacji projektu Beneficjenci będą zobligowani sporządzić końcowy raport merytoryczny 
podsumowujący realizację projektu. 
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Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. 
Kwalifikowalni Partnerzy Projektu: 

 organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce lub w Norwegii,  

 polskie lub norweskie podmioty publiczne, działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 
przemocy ze względu na płeć 

W ramach projektu możliwe jest partnerstwo z więcej niż jednym podmiotem.  
W przypadku złożenia wniosku w partnerstwie, wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego 
partnerstwo w postaci listu intencyjnego, wskazującego na podział zadań i rolę każdego z partnerów w projekcie. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja 2.000.000 EUR; 

 dotacje od 5.000 EUR do 400.000 EUR; 

 poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowalnych (w tym 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021 oraz 15% ze środków budżetu państwa). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 8 sierpnia 2022 r. do godz. 23.59. Wniosek należy 
złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków. Załącznikami do wniosku są:  

 Szczegółowy budżet projektu;  

 Harmonogram rzeczowy;  

 Analiza ryzyka;  

 Plan komunikacji;  

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, przyjęty 
uchwałą właściwych organów gminy, aktualny na dzień złożenia wniosku;  

 Streszczenie opisu projektu w języku angielskim;  

 List intencyjny (w przypadku projektów partnerskich);  

 Upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).  
Wniosek należy złożyć do Operatora Programu wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy e-
PUAP (adres: /f976dwh2m2/SkrytkaESP). Wniosek musi być podpisany podpisem zaufanym w ramach profilu 
zaufanego lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wnioskodawcy. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-naborach-
wnioskow-w-ramach-programu-
sprawiedliwosc?fbclid=IwAR3dBcOKLn00lvTHUfbDf2UPRYVWLEMmgezcQ07CECqkJ9gi-jCnV44iiR0 
 
 

 
 
 
PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ  
współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 
Obszar programowy 22: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć  
Fundusz Małych Grantów (FMG 2): Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec 
osób starszych i niepełnosprawnych 
 
Celem Konkursu jest Poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób 
starszych i niepełnosprawnych. W ramach naboru dofinansowane zostaną projekty mające na celu rozwój 
lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich 
rodzin.  
Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych stanowi istotny problem społeczny, który jest 
szeroko rozpowszechniony. W kontekście zachodzących procesów demograficznych związanych ze starzeniem się 
społeczeństwa, przewidywać należy, że skala tego zjawiska będzie się zwiększać. Osoby starsze i 
niepełnosprawne stanowią grupę szczególnie narażoną na różne formy przemocy. Jest to spowodowane 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-naborach-wnioskow-w-ramach-programu-sprawiedliwosc?fbclid=IwAR3dBcOKLn00lvTHUfbDf2UPRYVWLEMmgezcQ07CECqkJ9gi-jCnV44iiR0
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-naborach-wnioskow-w-ramach-programu-sprawiedliwosc?fbclid=IwAR3dBcOKLn00lvTHUfbDf2UPRYVWLEMmgezcQ07CECqkJ9gi-jCnV44iiR0
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-naborach-wnioskow-w-ramach-programu-sprawiedliwosc?fbclid=IwAR3dBcOKLn00lvTHUfbDf2UPRYVWLEMmgezcQ07CECqkJ9gi-jCnV44iiR0
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uwarunkowaniami związanymi m. in. z wiekiem, stanem zdrowia, zależnością od innych oraz brakiem świadomości 
własnych praw. Jednocześnie, często występujące ograniczenia w mobilności i izolacja społeczna sprawiają, że 
osoby starsze i niepełnosprawne mają utrudnioną możliwość ujawniania aktów przemocy i napotykają przeszkody 
w dostępie do usług wsparcia. Podkreślić należy, że przemocy w rodzinie częściej doznają kobiety. Kobiety z 
niepełnosprawnościami są w większym stopniu narażone na przemoc, nadużycia i dyskryminację, niż kobiety bez 
niepełnosprawności.  
Projekty w ramach Funduszu Małych Grantów, które mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, uwzględniać muszą 
uwarunkowania związane z płcią, wiekiem i różnymi rodzajami niepełnosprawności.  
Działania realizowane w ramach projektów na poziomie lokalnym będą poddane ewaluacji, a dobre praktyki 
zostaną wykorzystane przy opracowywaniu modelu profilaktyki i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych w ramach Projektu Predefiniowanego nr 3 „Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, którego Beneficjentem jest Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej.  
Projekty realizowane będą zgodnie z Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej (Konwencją Stambulską), w szczególności z art. 4 Konwencji, zgodnie z którym wdrażanie 
postanowień Konwencji przez Strony, zwłaszcza środków chroniących prawa ofiar, będzie zapewnione bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym bez dyskryminacji ze względu na wiek i niepełnosprawność.  
Wszystkie programy i działania finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 
opierają się na wspólnych wartościach, takich jak poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, 
praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. 
Rodzaje działań, które mogą być realizowane w ramach projektów:  
Projekty mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec 
osób starszych i niepełnosprawnych. Projekty powinny mieć charakter kompleksowy i obejmować zarówno 
działania profilaktyczne, jak i działania o charakterze interwencyjno-pomocowym. Beneficjenci powinni uwzględnić 
różne formy przemocy, na które narażone są osoby starsze i niepełnosprawne oraz dostosować planowane 
działania do wieku, płci i rodzaju niepełnosprawności. Istotnym aspektem jest rozwój współpracy interdyscyplinarnej 
i integracja działań na poziomie lokalnym, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi.  
Przykładowe rodzaje działań:  

 Rozwój działań profilaktycznych  
o działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej, w tym na poziomie rodziny, na temat 

problemu przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocnienia poszanowania praw i 
godności tych osób, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych 
praktyk (np. lokalne kampanie społeczne, wydarzenia o charakterze integracyjnym, w tym pikniki, 
spotkania, konferencje, opracowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, w tym materiałów w formie 
online);  

o wspieranie uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałanie izolacji 
oraz zmniejszanie ich zależności od innych osób;  

o działania mające na celu rozwój umiejętności przeciwstawiania się przemocy (np. budowanie świadomości 
podstawowych praw i możliwości uzyskania wsparcia, trening asertywności, techniki samoobrony);  

o działania adresowane do rodzin osób starszych i niepełnosprawnych wymagających wsparcia (np. w celu 
odciążenia i zmniejszenie poziomu stresu opiekunów zajmujących się starszymi lub niepełnosprawnymi 
członkami rodziny);  

 Zwiększanie dostępności usług wsparcia  
o działania mające na celu lepsze rozpoznanie sytuacji i potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i ich 

rodzin oraz identyfikację osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie;  
o rozwój innowacyjnych form wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, doznających i/lub 

zagrożonych przemocą w rodzinie, i ich rodzin;  
o dostosowanie usług i infrastruktury wsparcia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;  
o tworzenie i wspieranie funkcjonowania grup samopomocowych i grup wsparcia;  
o zapewnienie indywidualnych konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin (w tym poradnictwo rodzinne, 

prawne, psychologiczne, medyczne, socjalne, zawodowe);  

 Wzrost kompetencji profesjonalistów i rozwój współpracy interdyscyplinarnej  
o szkolenia dla specjalistów realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  
o szkolenia dla osób świadczących usługi wsparcia dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych;  
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o działania mające na celu rozwój współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy przedstawicielami 
zaangażowanych instytucji i organizacji.  

Dodatkowo punktowane będą projekty:  

 realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju współpracy 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi;  

 realizowane w partnerstwie z podmiotem z Norwegii, przyczyniające się do rozwoju współpracy bilateralnej, 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy instytucjami z Polski i Norwegii.  

Grupy docelowe projektów:  

 osoby starsze (65+) i osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież), 
zagrożone lub doznające przemocy w rodzinie,  

 rodziny i opiekunowie osób starszych i osób niepełnosprawnych;  

 przedstawiciele służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

 przedstawiciele służb i instytucji świadczących usługi wsparcia dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych;  

 społeczności lokalne w miejscach realizacji projektów.  
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. 
Kwalifikowalni Partnerzy Projektu: 

 organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce lub w Norwegii,  

 polskie lub norweskie podmioty publiczne, działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 
przemocy ze względu na płeć 

W ramach projektu możliwe jest partnerstwo z więcej niż jednym podmiotem.  
W przypadku złożenia wniosku w partnerstwie, wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego 
partnerstwo w postaci listu intencyjnego, wskazującego na podział zadań i rolę każdego z partnerów w projekcie. 
Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden wniosek. 
 
Wysokość dotacji: 

 alokacja 1.800.000 EUR; 

 dotacje od 5.000 EUR do 75.000 EUR; 

 poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowalnych (w tym 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021 oraz 15% ze środków budżetu państwa). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 8 sierpnia 2022 r. do godz. 23.59. Wniosek należy 
złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków.  
Załącznikami do wniosku są:  

 Szczegółowy budżet projektu;  

 Harmonogram rzeczowy;  

 Analiza ryzyka;  

 Plan komunikacji;  

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, przyjęty 
uchwałą właściwych organów gminy, aktualny na dzień złożenia wniosku;  

 Streszczenie opisu projektu w języku angielskim;  

 List intencyjny (w przypadku projektów partnerskich);  

 Upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).  
Wniosek należy złożyć do Operatora Programu wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy e-
PUAP (adres: /f976dwh2m2/SkrytkaESP). Wniosek musi być podpisany podpisem zaufanym w ramach profilu 
zaufanego lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wnioskodawcy. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/otwarty-nabor-wnioskow-w-
ramach-programu-sprawiedliwosc--fundusz-malych-grantow-2-rozwoj-lokalnego-systemu-przeciwdzialania-
przemocy-w-rodzinie-wobec-osob-starszych-i-niepelnosprawnych?fbclid=IwAR0t-e1zrKCg8OPPDY-
0LJGMbsjRQ3WdINrp2_vn-IjWAXlKGvNRUuhdfig 
 
 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/otwarty-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-sprawiedliwosc--fundusz-malych-grantow-2-rozwoj-lokalnego-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wobec-osob-starszych-i-niepelnosprawnych?fbclid=IwAR0t-e1zrKCg8OPPDY-0LJGMbsjRQ3WdINrp2_vn-IjWAXlKGvNRUuhdfig
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/otwarty-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-sprawiedliwosc--fundusz-malych-grantow-2-rozwoj-lokalnego-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wobec-osob-starszych-i-niepelnosprawnych?fbclid=IwAR0t-e1zrKCg8OPPDY-0LJGMbsjRQ3WdINrp2_vn-IjWAXlKGvNRUuhdfig
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/otwarty-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-sprawiedliwosc--fundusz-malych-grantow-2-rozwoj-lokalnego-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wobec-osob-starszych-i-niepelnosprawnych?fbclid=IwAR0t-e1zrKCg8OPPDY-0LJGMbsjRQ3WdINrp2_vn-IjWAXlKGvNRUuhdfig
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/otwarty-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-sprawiedliwosc--fundusz-malych-grantow-2-rozwoj-lokalnego-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wobec-osob-starszych-i-niepelnosprawnych?fbclid=IwAR0t-e1zrKCg8OPPDY-0LJGMbsjRQ3WdINrp2_vn-IjWAXlKGvNRUuhdfig
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Narodowy Bank Polski 

Centrala NBP 
ul. Świętokrzyska 11/21 

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

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

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

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

 kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

 upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

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

 popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 

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

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

 inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP; 

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

 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, 

http://www.nbp.pl/
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Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i 
Zielonej Górze). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp 

 
 


 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

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

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

 
 
 

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

 rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą, 

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

 uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych, 

 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. 
 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 15 lipca 2019 r. do 30 grudnia 2026 r., do godz. 
1530 lub do wyczerpania alokacji środków. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez 
Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania 
wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

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

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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systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym 
mowa w pkt 1). W ramach przedsięwzięcia realizowany może być: 
o zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu powstawania; 
o budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
o tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania – gniazda pojemników; 
o budowa systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów 

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

wielokrotnego użytku; 
o zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie 

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

przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych; 

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

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

 
Wnioski mogą składać: 

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

prawa handlowego; spółdzielnie; 

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

pełniące funkcje „banków żywności”; 

 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: 
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 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 
 
 

 
 
 
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 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2021-dla-czesci--1
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będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą również paliwa lub odpady inne niż odpady 
wytworzone z odpadów komunalnych lub komunalne osady ściekowe lub odpady wytworzone z 
komunalnych osadów ściekowych intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie 
do udziału sumy mas przetwarzanych odpadów komunalnych lub komunalnych osadów ściekowych 
lub odpadów wytworzonych z komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych 
termicznie odpadów i paliw; 

 budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku 
przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady niebezpieczne intensywność dofinansowania 
zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów niebezpiecznych w łącznej masie 
przetwarzanych termicznie odpadów i paliw; 

o do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może 
przekroczyć 50% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla 
przedsięwzięć polegających na: 

 budowie, rozbudowie, modernizacji:  
 instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. 

Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie 
zebrane bioodpady lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest 
proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów lub komunalnych 
osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów; 

 instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań 
wielomateriałowych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku procesom recyklingu będą 
poddane odpady inne niż odpady z tworzyw sztucznych, zużyte opony lub odpady z opakowań 
wielomateriałowych, intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału 
odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub odpadów z opakowań wielomateriałowych w 
łącznej masie przetwarzanych odpadów; 

 instalacji do recyklingu odpadów budowlanychł 
 dostosowaniu istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do 

przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez ich rozbudowę lub modernizację; 

 dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 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 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2021-dla-czesci--2
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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); 

 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. 

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

 planowana alokacja 250.000.000 zł; 

 maksymalny poziom dofinansowania 100%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 30 września 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 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 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenie-o-konkursie
mailto:kontakt@niw.gov.pl
https://niw.gov.pl/
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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 uczestn ictwa 
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.  

 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; 
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 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/ 
 
 

 
 
 

Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o.  

ul. Mickiewicza 35 
60-837 Poznań 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/ 
 
 
 
 

Konkurs „Słodkie łączy – Dobre działania” 
 
Celem Konkursu jest wspieranie realizacji ciekawych inicjatyw o znaczeniu lokalnym, w szczególności w 
miejscach, gdzie zlokalizowane są zakłady cukrownicze Grupy Pfeifer & Langen w Polsce. 
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu przez Uczestnika inicjatywy, dla której chciałby pozyskać wsparcie 
Organizatora. 
Zgłaszana Inicjatywa może dotyczyć w szczególności działań Uczestnika o charakterze lokalnym, zarówno 
indywidualnych, jak i realizowanych w ramach działalności lokalnych stowarzyszeń, kół zainteresowania, bądź 
innych podobnych organizacji, charakteryzującej się walorami artystycznymi, kulturalnymi, kulinarnymi, 
krajoznawczymi, edukacyjnymi, rekreacyjno-sportowymi, obywatelskimi i historycznymi. 
 
Wnioski mogą składać: 

 osoby fizyczne - pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną, 
mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Wysokość dotacji: 

 nagrodą w Konkursie służącą realizacji zgłoszonej Inicjatywy jest kwota pieniężna w wysokości 3.000,00 zł 
netto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333,33 zł przeznaczoną na poczet pokrycia podatku 
dochodowego od wygranej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i 
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w 
wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 pkt 4 i pkt 7 w zw. z art. 30 pkt 1 pkt 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych; 

 w każdej edycji zostaną przyznane 4 równorzędne nagrody. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się z uwzględnieniem podziału Konkursu na edycje, z czego 
aktualne i planowane to: 

 Edycja IV – od dnia 01.03.2022 do dnia 31.05.2022; 

https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/
https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/
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 Edycja V – od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.; 

 Edycja VI – od dnia 01 września 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r.; 

 Edycja VII – od dnia 01 grudnia 2022 do dnia 28 lutego 2023. 
Inicjatywy należy zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem 
dobredzialania.pl, poprzez wypełnienie lub zaznaczenie odpowiednich pól formularza. Opis inicjatywy może 
zawierać maksymalnie do 3 tys. znaków (tj. ok 1 stronę a4). Formularz zgłoszeniowy umożliwia również 
przedstawienie Inicjatywy za pomocą materiałów fotograficznych lub audiowizualnych, które Uczestnik może dodać 
do zgłoszenia. Organizator dopuszcza dodanie plików w dowolnym powszechnie stosowanym formacie, o 
maksymalnym rozmiarze 30 MB. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/ 
 
 

 
 
 

Polska Fundacja Narodowa 

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

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

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

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

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

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

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

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

 rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości; 

 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”). 
 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/
mailto:kontakt@pfn.org.pl
https://www.pfn.org.pl/
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Wysokość dotacji: 

 minimalny wkład własny 5 %; 

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

 
 
 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  
33-100 Tarnów 

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

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

 wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi; 

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

 nauką i edukacją; 

 sportem i zdrowym stylem życia; 

 kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego; 

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

 statut bądź inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy; 

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

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

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

ul. Alzacka 18 
03-972 Warszawa 

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. 
 
Wysokość dotacji: stawki dofinansowania dostępne w załączniku do ogłoszenia o konkursie. 

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


  

 

- 73 - 
 

 
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. 

 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. 

https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/
https://pnwm.org/projekty-online/
https://pnwm.org/projekty-online/
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 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/ 
 
 

 
 
 

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Fundacja EVZ) 

Friedrichstraße 200 
10117 Berlin 

Tel. +49 (0)30 259297-0 
info @ stiftung-evz.de 

 
 
 
 
Program “Lokalna Historia” 
 
Celem Konkursu jest wsparcie lokalnych i regionalnych inicjatyw historycznych z Europy Środkowej i 
Wschodniej. Finansowane będą projekty mające na celu nawiązanie i upamiętnienie okresu narodowego socjalizmu 
i II wojny światowej. Projekty tematycznie dotyczą miejsc, osób i wydarzeń z historii narodowego socjalizmu. 
Lokalne odniesienie służy do krytycznego badania aspektów prześladowań w narodowym socjalizmie, np. pracy 
przymusowej NS, prześladowania Sinti i Romów, osób niepełnosprawnych lub bojowników ruchu oporu. Lokalni 
gracze i różne grupy docelowe uczestniczą w tworzeniu współczesnej i integracyjnej kultury pamięci. W ten sposób 
docierają do miejscowej ludności na lokacjach. Dla Fundacji EVZ ważne jest, aby nawiązać kontakt z aktualnymi 
debatami społecznymi i postawić pytania dotyczące historii z dzisiejszej perspektywy. 
Rozpoczęcie realizacji projektu nie wcześniej niż 25 stycznia 2023 roku. Czas trwania do 24 miesięcy. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, Czechach, Słowacji i Ukrainie. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączny budżet 1.000.000 EUR; 

 dotacje od 20.000 EUR do 60.000 EUR; 

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/
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27ocknvq%2CkphqBuvkhvwpi%5C%2Fgxb0fg%27);
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 do 100% dofinansowania. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 września 2022 roku do godz. 23:59 poprzez 
wysłanie zgłoszenia na adres local.history@stiftung-evz.de. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
ogłoszenia o konkursie. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/fields-of-activity-and-
cluster/education-drives-the-future/localhistory/ 
 
 

 
 
 

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  

ul. Tłomackie 3/5 
00-090 Warszawa 
+48 22 471 03 21 
biuro@szih.org.pl 
www.szih.org.pl 









Konkurs grantowy 
Edycja 2022 



Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego na realizację następujących typów projektów: 

 Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń 

 Ochrona cmentarzy i miejsc pochowku w tym upamiętnienia tych miejsc 

 Edukacyjne 

 Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie 

 Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne) 

 inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak: 

 Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe oraz związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713) 

 Fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

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

 Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, 
biblioteki, opery, operetki, filharmonie, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badan i 
dokumentacji 

 Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze 

 Grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z podmiotami wymienionymi 
powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią wszystkie wymagania określone Regulaminem 
Programu Grantowego. 

 
Wysokość dotacji: 

 łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 250.000 zł 

 maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10.000 zł 

 wymagany wkład własny minimum 10%. 
 

https://www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/fields-of-activity-and-cluster/education-drives-the-future/localhistory/
https://www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/fields-of-activity-and-cluster/education-drives-the-future/localhistory/
mailto:biuro@szih.org.pl
http://www.szih.org.pl/
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 9 września 2022 r. do godz. 23:59. Wnioski należy 
składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: Konkursy / Konkurs grantowy 
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - edycja 2022 r. - witkac.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22040 
 
 

 
 
 

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" 

ul. Szkolna 1 
63-910 Miejska Górka 

ngo@dzialamyrazem.pl 
https://dzialamyrazem.pl/ 

 
 
 
 
„Akademia Aktywności Senioralnej 2022” 
 
Celem Konkursu jest wsparcie grup nieformalnych (co najmniej 3 osoby w wieku 60 lat i więcej) Seniorek i 
Seniorów mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora), zgodnie z zakresem przewidzianym przez 
ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Miasta Poznania, poprzez zorganizowanie i 
przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje oraz przydzielenie przynajmniej 75 mikrograntów na działania 
zakładające:  

 zwiększenie liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych i 
aktywizujących środowiska senioralne;  

 wspieranie działań wynikających z potrzeb danej społeczności;  

 wspieranie współdziałania mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra 
wspólnego;  

 wspieranie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej) poprzez umożliwienie realizacji 
działań grupom nieformalnym (co najmniej 3 osobowym) Seniorek i Seniorów mieszkających w Poznaniu (w 
tym także z klubów seniora); 

 promocja inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.  
Projekty wspierane w ramach Mikrograntów muszą obejmować inicjatywy oddolne mieszczące się w sferze pożytku 
publicznego.  
Środki uzyskane w ramach Mikrograntów na realizację inicjatywy mogą być przeznaczone wyłącznie na wsparcie 
inicjatyw senioralnych.  
W ramach Konkursu Mikrograntów Akademia Aktywności Senioralnej 2022 - zorganizowanego w 2022 roku, 
najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to:  

 I nabór - 15.08.2022 r. pod warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o finansowaniu; 

 II nabór - 1.10.2022 r. pod warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o finansowaniu; 

 III nabór - 15.11.2022 r. pod warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o finansowaniu.  
Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia:  

 I nabór - 30.09.2022 r.; 

 II nabór - 31.10.2022 r.; 

 III nabór 15.12.2022 r.  
Działania w ramach przyznanego mikrograntu będą musiały trwać min. 2 tygodnie (min. 14 dni kalendarzowych).  
Nieprzekraczalny termin rozliczenia Mikrograntu to 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji 
Mikrograntu.  
 

https://www.witkac.pl/#/Contest/View/22040
https://www.witkac.pl/#/Contest/View/22040
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22040
mailto:ngo@dzialamyrazem.pl
https://dzialamyrazem.pl/
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Wnioski mogą składać grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech osób w wieku 60 lat i więcej Seniorów i 
Seniorek mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora) pod obligatoryjnym patronatem Wielkopolskiej 
Sieci Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem”. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 
2022 roku wynosi 150.000 złotych; 

 maksymalna wnioskowana kwota w ramach Konkursu Mikrograntów nie może przekraczać 2.000 złotych w 
każdym naborze; 

 operator nie będzie przewidywał możliwości wyceny wkładu własnego w formie osobowej i/lub finansowej oraz 
nie będzie możliwa wycena wkładu rzeczowego.  

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym w następujących terminach:  

 I nabór - od 1 sierpnia 2022 r. jednakże nie dłużej niż do 16 września 2022 r. do godziny 15.00; 

 II nabór - od 17 września 2022 r. jednakże nie dłużej niż do 17 października 2022 r. do godziny 15.00; 

 III nabór - od 18 października 2022 r. jednakże nie dłużej niż do 1 grudnia 2022 r. do godziny 15.00.  
Nabór ofert będzie prowadzony w wersji elektronicznej za pomocą systemu WITKAC.PL. O zakwalifikowaniu oferty 
do oceny decyduje data i godzina wpływu do systemu. Oferta w wersji elektronicznej będzie podlegała ocenie 
formalnej i merytorycznej, zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej oraz Karcie Oceny 
Merytorycznej, które stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do regulaminu Konkursu. 
Wniosek w imieniu grupy nieformalnej składa Patron.  
Jeżeli wartość złożonych ofert w Konkursie Mikrograntów przekroczy 150% alokacji środków, nabór zostanie 
wstrzymany. Informacja o wstrzymaniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.dzialamyrazem.pl w zakładce dotyczącej konkursu oraz na stronie Witkac.pl.  
W przypadku uwolnienia środków informacja o wznowieniu naboru ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na 
stronie www.dzialamyrazem.pl w zakładce  
Wnioskodawcy składają ofertę o finansowanie poprzez uproszczony formularz stanowiący Załącznik nr 1 do 
Regulaminu Konkursu Mikrograntów zawiera on m.in. opis działań, które będą realizowane w ramach otrzymanego 
Mikrograntu.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22185 
 
 

 
 
 
Konkurs mikrograntów „Akademia Edukacji Ekologicznej 2022” 
 
Celem Konkursu jest udzielenie przynajmniej 14 mikrograntów na działania zakładające: 

 zwiększenie liczby działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw edukacyjnych związanych z ekologią w 
Poznaniu;  

 wspieranie procesu realizacji inicjatyw ekologicznych;  

 wsparcie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców Poznania w zakresie inicjatyw ekologicznych;  

 promocję inicjatyw ekologicznych w Poznaniu. 
Projekty wspierane w ramach Konkursu Mikrograntów muszą obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie 
Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców, mieszczące się w sferze pożytku publicznego. 
Okres realizacji inicjatyw w roku 2022 możliwy będzie najwcześniej od 1 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 
Działania w ramach przyznanego mikrograntu będą musiały trwać min. 1 miesiąc (min. 30 dni kalendarzowych). 
Projekty wspierane w ramach Mikrograntów muszą obejmować działania zakładające:  

 zwiększenie liczby działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw edukacyjnych związanych z ekologią w 
Poznaniu;  

 wspieranie procesu realizacji inicjatyw ekologicznych;  

 wsparcie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców Poznania w zakresie inicjatyw ekologicznych;  

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=22185
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 promocja inicjatyw ekologicznych w Poznaniu. Odbiorcami zadania będą mieszkańcy Miasta Poznania, którzy 
widzą potrzebę aktywizowania lokalnych społeczności na rzecz ekologii, działań ekologicznych, edukacji 
ekologicznej oraz rozwoju inicjatyw oddolnych.  

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe - organizacja pozarządowa i inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 grupy nieformalne tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujących inicjatywę oddolną na 
podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej. W 
skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej, która jest Patronem 
grupy nieformalnej ubiegającej się o finansowanie realizacji Mikrograntu. 

Jedna organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może złożyć jedną ofertę w konkursie. 
 
Wysokość dotacji: 

 łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 
2022 roku wynosi 70.000,00 złotych; 

 jednostkowa maks. kwota Mikrograntu nie może przekraczać kwoty 5.000 złotych a minimalna 3.000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym jednakże nie dłużej niż do 30 listopada 2022 r. 
do godziny 15.00. Nabór ofert będzie prowadzony w wersji elektronicznej za pomocą systemu www.witkac.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://dzialamyrazem.pl/akademia-edukacji-ekologicznej-2022-
konkurs/ 
 
 

 
 
 
Konkurs Mikrograntów „Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022 – 2024” RCIL/2022 na realizację 
zadań w roku 2022 
 
Celem Konkursu jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra 
wspólnego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem 
przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Miasta Poznania, które 
w terminie do 15.12.2022 r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w 
tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy czy miasta). 
Rodzaj zadania: Wspieranie poprzez udzielenie minimum 40 Mikrograntów na działania wspomagające rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o 
charakterze dobra wspólnego. 
Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 15.12.2022 r. Minimalny czas realizacji Mikrograntu 
to nie mniej niż 2 miesiące (minimum 60 dni kalendarzowych). 
Projekty wspierane w ramach Mikrograntów powinny obejmować zakres inicjatyw oddolnych realizowanych na 
terenie Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.  
Jeden podmiot może złożyć jedną ofertę w konkursie w danym roku realizacji zadania. 
 
Wnioski mogą składać: 

 grupy nieformalne tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujących inicjatywę oddolną na 
podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej. W 
skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej, która jest Patronem 
grupy nieformalnej ubiegającej się o dofinansowanie realizacji Mikrograntu; 

 organizacje pozarządowe - organizacja pozarządowa i inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 z ubiegania się o Mikrogrant są wykluczone organizacje, które prowadzą CIL - Sąsiedzki. 

https://dzialamyrazem.pl/akademia-edukacji-ekologicznej-2022-konkurs/
https://dzialamyrazem.pl/akademia-edukacji-ekologicznej-2022-konkurs/
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Wysokość dotacji: 

 łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 
2022 roku wynosi 230.000 tysięcy złotych; 

 jednostkowa kwota dofinansowania Mikrograntu nie może przekraczać kwoty 4.000 złotych. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 15 kwietnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. Nabór 
będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie Mikrograntów. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru zastosowanego w generatorze ofert 
www.witkac.pl. 
Załączniki składane na etapie aplikowania:  

 Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi 
do Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności:  

o wypis z Rejestru Starostwa; 
o zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o 

reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną 
osobę prawną w przypadku kościelnych osób prawnych; 

o kopia umowy lub statut spółki w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w 
art. 3 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://dzialamyrazem.pl/konkurs-regrantingowe-centrum-inicjatyw-
lokalnych-2022-2024/ 
 
 
 

https://dzialamyrazem.pl/konkurs-regrantingowe-centrum-inicjatyw-lokalnych-2022-2024/
https://dzialamyrazem.pl/konkurs-regrantingowe-centrum-inicjatyw-lokalnych-2022-2024/
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 

w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

 
 
 
 

Dnia 28 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych WRPO 2014+. Dokument (wersja 4.23) obowiązuje od dnia 28 lipca 2022 r. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu 4.22 zostały umieszczone w Tabeli zmian do SZOOP. Zmiany 
te dotyczą: 

 Rozdział 2. Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ 
o 3.1.1/ 15 Limity i ograniczenia. Zmiana związana jest z koncepcją nowego, istotnego dla regionu 

projektu Portu Lotniczego Poznań – Ławica pn. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego 
Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię”, dotyczącego efektywności energetycznej, 
odnawialnych źródeł energii, produkcji wodoru. Dodano nowy zapis: 13. W ramach typu projektu nr 7 
pn. ”Innowacyjne projekty dot. OZE, instalacji do produkcji zielonego wodoru oraz uruchomienia stacji 
tankowania wodorem”, w uzasadnionych przypadkach można realizować zakres związany ze stacjami 
ładowania oraz zakupem pojazdów zeroemisyjnych np. Ambulift i/lub Mobilne centrum serwisowe, o ile 
wynika to z innowacyjnego charakteru projektu. 

o 3.1.1. Zmiana związana jest z koncepcją nowego, istotnego dla regionu projektu Portu Lotniczego 

Poznań – Ławica pn. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu 
o własną zieloną energię”, dotyczącego efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, 
produkcji wodoru. Dodano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu w pkt: 20. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub 
krajowa podstawa prawna 22. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 
na poziomie projektu 23. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa 
lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

o 6.4.1, 6.5, 6.6.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.3.1, 8.3.2/ 5. Lista wskaźników produktu. Dodanie następujących 
wskaźników produktu w celu monitorowania osób oraz środków przeznaczanych na działania związane 
z pomocą osobom pochodzącym z Ukrainy w związku z trwającą tam wojną: Liczba osób, którym 
udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie (osoby) 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu 
wywołanego wojną w Ukrainie (PLN) 
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o 6.4.2, 7.2.2, 7.3.2, 8.1.3, 8.1.4/ 5. Lista wskaźników produktu. Dodanie następujących wskaźników 
produktu w celu monitorowania osób oraz środków przeznaczanych na działania związane z pomocą 
osobom pochodzącym z Ukrainy w związku z trwającą tam wojną: Liczba osób, którym udzielono 
ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie (osoby) 

o 7.3.2/ 6. Typy projektów. Dodanie nowego typu zgodnie z ostatnimi zmianami zgłoszonymi do WRPO 
2014+ (wersja 14.0). Zmiana ma na celu umożliwienie zastosowania mechanizmu zakupów 
interwencyjnych w celu wsparcia osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy w związku z atakiem 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dodano następujący typ projektu: 3. Mechanizm zakupów 
interwencyjnych. 

o 10.1/ 6. Typy projektów. Zmiana w postaci doprecyzowania zapisów: 1. Zatrudnienie pracowników 
zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO. (…) Powyższe typy projektów dotyczą bieżącego, 
a także poprzedniego i kolejnego okresów programowania. 

o 10.1/ 7. Typ beneficjenta. Dodanie nowego typu beneficjenta zgodnie z ostatnimi zmianami 
zgłoszonymi do WRPO 2014+ (wersja 14.0). Dodano: 3. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Koninie. 

o 11.1. Dodanie następujących wskaźników produktu zgodnie z ostatnimi zmianami zgłoszonymi do 
WRPO 2014+ (wersja 14.0):  
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią 

COVID-19 (przedsiębiorstwa) (11.P2) 
 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-

19 (EUR) (11.P3) 
o 11.3. Dodanie nowego Działania 11.3 w związku z II transzą REACT-EU (opis Działania w uzupełnieniu 

do Tabeli zmian). „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)”. 

 Rozdział 2.Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ oraz 3. Indykatywny plan finansowy. 
Zmiana kwot wkładu UE związana z przesunięciem środków w ramach Działań/Poddziałań. Poniższe 
realokacje środków wynikają ze zmian Programowych (wersja 14.0) i związane są ze wsparciem dla osób 
uciekających z terytorium Ukrainy ze względu na działania wojenne Federacji Rosyjskiej: 

o Oś 6 było 257 143 303,00, jest 253 707 464,00  
o Działanie 6.2 było 45 904 835,00, jest 44 291 010,00  
o Działanie 6.3 było 34 878 949,00, jest 34 682 307,00  
o Poddziałanie 6.3.1 było 31 778 209,00, jest 31 581 567,00  
o Działanie 6.4 było 27 944 756,00, jest 27 273 572,00 
o Poddziałanie 6.4.1 było 23 874 538,00, jest 23 203 354,00  
o Działanie 6.5 było 45 192 936,00, jest 44 712 673,00  
o Działanie 6.6 było 28 926 662,00, jest 28 452 737,00  
o Poddziałanie 6.6.1 było 24 170 360,00, jest 23 696 435,00  
o Oś 7 było 214 125 380,00, jest 217 561 219,00  
o Działanie 7.1 było 73 100 000,00, jest 74 713 825,00  
o Poddziałanie 7.1.2 było 73 100 000,00, jest 74 713 825,00  
o Działanie 7.2 było 110 263 647,00, jest 111 605 398,00  
o Poddziałanie 7.2.2 było 92 172 682,00, jest 93 514 433,00  
o Działanie 7.3 było 30 761 733,00, jest 31 241 996,00  
o Poddziałanie 7.3.2 było 29 779 384,00, jest 30 259 647,00  
o Oś 11 było 28 554 747,00, jest 34 028 091,00  
o Działanie 11.3 było 0,00, jest 5 473 344,00 

 Zał. nr 2. Tabela wskaźników rezultatu i produktu: Dodanie nowego wskaźnika w celu monitorowania osób oraz 
środków przeznaczanych na działania związane z pomocą osobom pochodzącym z Ukrainy w związku z 
trwającą tam wojną. 

 Zał. nr 4. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego: 
Aktualizacja załącznika wynikająca z wprowadzenia zmian dot. projektów pozakonkursowych pn.: 

o „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 
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Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 
województwa”. 

o „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 ”  
o „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”.  
o „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię 

kolejową E20”.  
o „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu” 

Dopisanie trzech nowych zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych do Wykazu, tj.:  
o projektu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu pn. „Rozszerzenie wykorzystania nowoczesnych e-Usług poprzez 
wdrożenie eKonsylium”,  

o projektu Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w 
kontekście pandemii COVID - 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i 
cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność” oraz  

o projektu Portu Lotniczego Poznań – Ławica pn. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego 
Poznań - Ławica w oparciu o własną zieloną energię”. 

 Zał. nr 6, 7 i 8. Roczny Plan Działania na rok 2021 dla Osi 6, 7 i 8: aktualizacja Rocznych Planów Działań dla 
Osi 6, 7 i 8 na rok 2022 o wskaźniki i środki kontraktacji wg stanu na koniec II kwartału 2022 r. 

 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-
szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-23-z-dnia-28-lipca-2022-r 

 
 


 
 

Dnia 23 czerwca 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 r 5228/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 czerwca 2022 roku, 
dotyczą m.in.: 

 Wprowadzenia możliwości wsparcia dla osób uciekających z terytorium Ukrainy ze względu na działania 
wojenne Federacji Rosyjskiej w Ukrainie 

 Zastosowania II transzy Instrumentu REACT-EU 

 Wykorzystania środków w zakresie aktywnego włączenia, w tym aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans 
na zatrudnienie. 

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 23 czerwca 2022 roku. 
 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-wielkopolskiego-regionalnego-programu-
operacyjnego-na-lata-2014-2020-wrpo-2014-wersja-14-0 
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Fundusze a koronawirus 
 
W związku z epidemią COVID-19, na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 dostępna jest zakładka z wszystkimi bieżącymi informacjami dla Beneficjentów, m.in. 

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

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

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

 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus
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