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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, styczeń 2023 
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Informacje dodatkowe 

 
 
 

Ambasada i Konsulat USA w Warszawie  

Aleje Ujazdowskie 29/31  
00-540 Warszawa  

tel.: +48 22 504 2000  
https://pl.usembassy.gov/pl/ 

 
 
 
 
Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce 
Dofinansowanie NOFO – Notice of Funding Opportunity 
 
Celem Konkursu jest dotowanie programów wspierających potrzeby społeczności marginalizowanych 
w Polsce.  
Środki z niniejszego konkursu grantowego mogą być przeznaczone na: 

 Programy edukacyjne, mające na celu dotarcie do opinii publicznej, podnoszenie świadomości, 
szkolenia w zakresie różnorodności i integracji itp. 

 Budowanie potencjału organizacji pozarządowych wspierających zmarginalizowane społeczności 
w Polsce, poprzez szkolenia w zakresie rzecznictwa, pozyskiwania funduszy, ułatwiania dialogu 
itp. 

 Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności osób świadczących usługi lub w inny sposób 
wspierających członków zmarginalizowanych społeczności i/lub ich rodzin, takich jak terapeuci, 
prawnicy, pedagodzy itp. 

 Programy, które celebrują kulturę i/lub podnoszą świadomość na temat zmarginalizowanej 
społeczności. 

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na projekty, które wspierają potrzeby społeczności 
marginalizowanych w Polsce, w tym m.in.: osób niepełnosprawnych, uchodźców, członków 
społeczności LGBTQI+, członków społeczności romskiej, mniejszości religijnych i rasowych. Należy 
pamiętać, że finansowanie przyznane przez Ambasadę nie może być wykorzystane na projekty 
budowlane, bieżące koszty wynagrodzeń lub projekty opieki społecznej. 
Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. 
 
Wnioski mogą składać 

 polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne oraz media, których wnioski 
dotyczą obszarów tematycznych wymienionych w naborze; 

 wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit; 

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

 
Wysokość dotacji: maksymalna kwota dofinansowania to 20.000 USD. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 26 lutego 2023 roku. Pełną 
dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov.  

https://pl.usembassy.gov/pl/
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W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy:  

 wypełniony formularz wnioskowy; 

 CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant; 

 formularz SF-424 (Application for Federal Assistance); 

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

 potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov. 
Szczegółowe wskazówki dotyczące składania wniosku znajdują się na stornie ogłoszenia o konkursie. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-
grantow/nofo_spolecznosci_marginalizowane/?fbclid=IwAR37qfLH5HntJiv2StawAy75h7Oq5LxZF9To
UaX994E9mbcrQSvpbGWdYGY 
 
 

 
 
 

Fundacja Szkoła z Klasą 

ul. Śniadeckich 19 
00-654 Warszawa 

Tel. +48 518 287 625 
fundacja@szkolazklasa.org.pl 









Granty na realizację projektów w programie Razem w Klasie 


Celem Konkursu jest sfinansowanie 20 zgłoszonych Projektów, które: 

 umożliwiają dostosowanie (wybranej/fragmentu) przestrzeni szkolnej w placówce, w której pracuje 
Zgłaszający, do potrzeb uczniów i uczennic szkoły; 

 służą większej dbałości o dobrostan psychiczny uczniów i uczennic w szkole Zgłaszającego; 

 będą stworzone przy aktywnym udziale zarówno uczniów i uczennic polskich jak 
i z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnych uwzględnieniem dzieci i młodzieży z 
Ukrainy, którzy uczą się w danej szkole. 

Przestrzeń w szkole można zmieniać na wiele różnych sposobów, np. wprowadzając drobne zmiany 
takie jak kilka kolorowych poduszek, na których można odpocząć podczas przerw, czy udekorowanie 
sali elementami, które wybierają i przygotowują uczniowie i uczennice. Ważne jest, aby przestrzeń, w 
której spędza się kilka godzin dziennie, była przyjazna i wspierająca, nie rozpraszała, a wspomagała 
proces edukacyjny i dawała poczucie bezpieczeństwa. 
Rekrutacja jest dwuetapowa. 
Projekty powinny zakładać zaangażowanie społeczności szkolnej, łącznie z uczniami i uczennicami 
polskimi oraz z doświadczeniem migracji i uchodźstwa z innych krajów, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci lub młodzieży z Ukrainy. 
Priorytetowo są traktowane szkoły, w których – w dniu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – uczą 
się uczniowie i uczennice z Ukrainy. 
 
Wnioski mogą składać szkoły zapisane do programu Razem w Klasie. 
 
Wysokość dotacji: 

 przyznanych zostanie 20 grantów o łącznej wartości 200.000 tys. zł; jednostkowy grant wynosi 
10.000 zł; 

 dodatkowe wsparcie pozafinansowe dla grantobiorców: wsparcie szkoleniowe i konsultacyjne dla 
grona pedagogicznego. 

 

https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_spolecznosci_marginalizowane/?fbclid=IwAR37qfLH5HntJiv2StawAy75h7Oq5LxZF9ToUaX994E9mbcrQSvpbGWdYGY
https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_spolecznosci_marginalizowane/?fbclid=IwAR37qfLH5HntJiv2StawAy75h7Oq5LxZF9ToUaX994E9mbcrQSvpbGWdYGY
https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_spolecznosci_marginalizowane/?fbclid=IwAR37qfLH5HntJiv2StawAy75h7Oq5LxZF9ToUaX994E9mbcrQSvpbGWdYGY
mailto:fundacja@szkolazklasa.org.pl
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 25 stycznia 2023 roku (I etap 
konkursu): 

 I etap: formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce na stronie ogłoszenia o konkursie. 
Zgłoszenia dokonuje pracownik szkoły, która jest zapisana do programu Razem w Klasie. 
Zgłaszającym może być: dyrektor, nauczyciel, pedagog lub inny pracownik szkoły. Należy podać 
również dane drugiego pracownika szkoły, który będzie wspierać Zgłaszającego w realizacji 
Projektu. 

W I etapie należy przedstawić wstępny pomysł na projekt: w jaki sposób zostaną zaangażowani 
uczniowie i uczennice i na jakich etapach, jak wpisze się on w potrzeby społeczności szkolnej, a w 
szczególności uczniów i uczennic, służąc poprawie ich dobrostanu. 300 pierwszych zgłoszeń 
spełniających wymogi formalne zostanie ocenionych pod kątem merytorycznym. Spośród zgłoszeń 
zostanie wybrane 50 szkół, które zostaną zaproszone do II etapu rekrutacji. 

 II etap: 
o uczestnicy zakwalifikowani do II etapu rekrutacji są zobowiązani wziąć udział w webinarze 

dotyczącym pracy w szkole metodą design thinking w dniu 15 lutego 2023 r. (w godzinach 
popołudniowych); 

o po webinarze Uczestnikom udostępniony zostanie formularz zgłoszeniowy do II etapu; na jego 
wypełnienie będzie czas od 16 lutego do 3 marca 2023 r.; 

o w drugim etapie należy szczegółowo przedstawić pomysł na projekt i zaangażowanie 
społeczności szkolnej oraz planowane wydatki; 

o 20 wybranych projektów otrzyma grant, a informacja o przyznaniu grantów zostanie ogłoszona 
do 21 marca 2023 r.  

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.szkolazklasa.org.pl/ruszaja-granty-na-
realizacje-projektow-w-programie-razem-w-klasie/ 
 
 

 
 
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej 

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

Tel. +48 22 523 90 00 

kancelaria@msz.gov.pl 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja 

 
 
 
 

Konkurs „Dyplomacja publiczna 2023” 
 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów obejmujących realizację zadań publicznych 

oraz priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obszarze dyplomacji publicznej. Dyplomacja 
publiczna obejmuje działania o charakterze strategicznym, koordynacyjnym i wykonawczym, które 
poprzez kształtowanie postaw społecznych i opinii publicznej za granicą pomagają uzyskać 
zrozumienie i poparcie dla polskiej racji stanu oraz polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Nadrzędnym celem dyplomacji publicznej jest tworzenie pozytywnego klimatu do realizacji zadań 
polskiej polityki zagranicznej, jej zrozumienia i poparcia oraz budowanie i wzmacnianie pozytywnego 
wizerunku Polski za granicą za pośrednictwem soft power. Do dyplomacji publicznej należą m.in.: 
dyplomacja kulturalna, historyczna, naukowa, ekonomiczna, kulinarna, sportowa, językowa (promocja 
języka polskiego) oraz cyfrowa. 

https://www.szkolazklasa.org.pl/ruszaja-granty-na-realizacje-projektow-w-programie-razem-w-klasie/
https://www.szkolazklasa.org.pl/ruszaja-granty-na-realizacje-projektow-w-programie-razem-w-klasie/
mailto:kancelaria@msz.gov.pl
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
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Celem projektów wybranych w konkursie „Dyplomacja publiczna 2023” są działania na rzecz 
kształtowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i jego wzmacniania w 
następujących obszarach: 

 Obszar I – Wzmacnianie wizerunku Polski zaangażowanej, inspirującej, solidarnej m.in. z Ukrainą 
i społeczeństwem obywatelskim Białorusi. Polska we współczesnym świecie: 
o Podkreślenie wkładu i zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie w obliczu brutalnej inwazji 

Rosji. Uwypuklenie i wzmacnianie roli Polski na forum międzynarodowym w obronie wolności 
Ukrainy, w zakresie wprowadzenia przez międzynarodową społeczność sankcji wobec Rosji, 
zabiegów rozpoczęcia procedury włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, pomocy 
humanitarnej oraz militarnej.  

o Pobudzanie polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej oraz formatów wielostronnych z 
udziałem Ukrainy w różnych obszarach m.in. kultury; sztuki, nauki i edukacji, współpracy 
młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego.  

o Wsparcie dla demokratycznych dążeń narodu białoruskiego, w tym podtrzymywanie 
zainteresowania międzynarodowej społeczności walką o wolność i prawa człowieka na 
Białorusi oraz pozyskiwanie poparcia dla żądań wypuszczenia więźniów politycznych, wśród 
których znajdują się również Polacy. Realizacja wspólnie z niezależnym społeczeństwem 
białoruskim projektów dotyczących ww. celów.  

o Promocja Polski jako aktywnego członka formatów regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej (V4), 
Inicjatywy Trójmorza, Rady Państw Morza Bałtyckiego, Trójkąta Lubelskiego, 
Bukareszteńskiej Dziewiątki i innych, a także prowadzącego działania w ramach Partnerstwa 
Wschodniego.  

o Ukazywanie Polski jako kraju angażującego się w działania w organizacjach 
międzynarodowych, zgłaszającego inicjatywy m.in. na forum Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.  

o Wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego, kreatywnego, odpowiadającego na 
globalne wyzwania i dzielącego się swoimi doświadczeniami transformacyjnymi. Polska 
promująca rozszerzenie Unii Europejskiej i wpływająca na formułowanie polityki Wspólnoty 
wobec partnerów z Europy Wschodniej.  

o Pokazanie Polski jako kraju inspirującego, czyli kraju ludzi zdolnych, kreatywnych i wielkich 
osobowości, podkreślanie ich wkładu w tworzenie europejskiej i światowej kultury. 
Popularyzacja polskich twórców światowego formatu z uwzględnieniem patronów roku 2023 
uchwalonych przez Sejm i Senat.  

o Podkreślenie dokonań polskich innowatorów, wynalazców, odkrywców, naukowców, 
archeologów. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika to okazja do zaprezentowania 
dokonań współczesnych polskich naukowców.  

o Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, wyróżniającego się bogactwem przyrody 
i walorami krajobrazowymi, mającego ciekawą ofertę kulturalną i dobre zaplecze 
infrastrukturalne. Kraju posiadającego nowoczesne miasta oraz ciekawe przykłady 
rewitalizacji miast przemysłowych. Okazją do promocji Polski będzie ważne wydarzenia 
międzynarodowe - Lublin Europejską Stolicą Młodzieży (2023).  

 Obszar II – Przeciwdziałanie dezinformacji i zwiększanie świadomości istniejących zagrożeń w 
tym obszarze poprzez monitorowanie i ujawnianie incydentów o charakterze dezinformacyjnym 
oraz budowanie odporności społecznej na dezinformację dzięki rozwijaniu kompetencji w zakresie 
rozpoznawania nieprawdziwych informacji i właściwego reagowania na nie. Monitorowanie 
doniesień nt. Polski, identyfikowanie wizerunkowych szans i zagrożeń: 
o Monitoring infosfery i identyfikowanie przekazu potencjalnie szkodliwego dla wizerunku Polski. 

Przeciwdziałanie rosyjskiej i białoruskiej dezinformacji poprzez aktywną i angażującą 
komunikację opartą na faktach oraz współpracę z podmiotami z innych krajów.  
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o Demaskowanie i analiza aktywności dezinformacyjnej Rosji (w odniesieniu do działań 
wojennych w Ukrainie) realizowanej w państwach Europy Zachodniej, ale także w krajach tzw. 
Globalnego Południa, takiej jak np. promowanie przekonania o nieskuteczności sankcji czy 
przenoszenie odpowiedzialności za globalne konsekwencje wojny na Zachód.  

o Uwypuklanie przykładów działań w infosferze, które mogą wpływać na demokratyczne 
procesy wyborcze czy destabilizować sytuację wewnętrzną kraju i obniżać zaufanie obywateli 
do instytucji publicznych.  

o Opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierających edukację obywatelską w zakresie 
rozpoznawania dezinformacji i oceniania jej skutków oraz wzmacniania odporności na 
fałszywe treści. Budowanie świadomości nt. wykorzystywania technik sztucznej inteligencji w 
mediach tradycyjnych i społecznościowych (np. deepfake).  

o Monitorowanie publicznej debaty nt. Polski, identyfikowanie wizerunkowych szans i zagrożeń: 
wykorzystywanie okazji do budowania pozytywnego obrazu Polski i Polaków oraz 
odpowiadanie na przypadki powielania szkodliwych uproszczeń i negatywnych stereotypów.  

o Przeciwdziałanie dezinformacji dot. historii XX wieku, również w odniesieniu do zbrodni 
niemieckich popełnionych podczas II wojny światowej.  

o Przygotowywanie atrakcyjnych komunikatów w oparciu o uznaną powszechnie prawdę na 
temat wydarzeń historycznych i upowszechnianie ich wśród odbiorców zagranicznych.  

o Pokazywanie Polski jako kraju otwartego i tolerancyjnego, sprzeciwiającego się 
antysemityzmowi i innym formom rasizmu oraz dyskryminacji.  

 Obszar III – Polska silna swoją wielowiekową historią i wielokulturowym dziedzictwem. 
Upowszechnianie wiedzy o Polsce ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej historii Polski: 
o Upowszechnianie wiedzy o polskiej historii i dziedzictwie ze szczególnym uwzględnieniem 

następujących rocznic: 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej, 250. rocznicy 
powołania Komisji Edukacji Narodowej, 160. rocznicy powstania styczniowego, 80. rocznicy 
odkrycia masowych grobów oficerów polskich zamordowanych w Katyniu, 80. rocznicy 
powstania w Getcie Warszawskim i innych okrągłych rocznic ważnych dla historii Zagłady 
polskich i europejskich Żydów w tym 80. rocznicy buntu w niemieckim obozie zagłady w 
Treblince, 80. rocznicy powstania w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze i 80. rocznicy 
akcji „Erntefest”, 80. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej w 
Gibraltarze, 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej, 80. rocznicy pacyfikacji Michniowa przez 
Niemców.  

o Promocja tematów związanych z historią najnowszą, ze szczególnym uwzględnieniem 
odzyskania pełnej suwerenności przez Polskę i Ukrainę po dekadach sowieckiej dominacji.  

o Przywracanie pamięci o polskich dowódcach wojskowych, zasłużonych w walkach podczas II 
wojny światowej, a następnie niesłusznie skazanych i straconych przez reżim komunistyczny 
(75. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego i 80. rocznica jego ucieczki z Auschwitz; 
70. rocznica śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”).  

o Upowszechnianie dramatycznych losów Polaków pod okupacją niemiecką i sowiecką - ofiar 
reżimu nazistowskiego i komunistycznego, w tym zwłaszcza ofiar niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Gusen oraz losów Polaków w ZSRS – ofiar 
reżimu stalinowskiego. Przedstawianie prawdy o zbrodni katyńskiej oraz ofiarach wywózek na 
Sybir.  

o Przypomnienie społeczności międzynarodowej a zwłaszcza zagranicznym środowiskom 
opiniotwórczym i mediom, że Polska nie uzyskała dotąd odszkodowań od Niemiec za straty 
poniesione w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.  

o Przypominanie, że polska walka o niepodległość była jednocześnie walką z autokracjami i 
systemami totalitarnymi, tak pod zaborami, w czasie II wojny światowej i w latach PRL.  

o Ukazanie Polski jako kraju tragicznie doświadczonego II wojną światową i jej skutkami, który 
nie przestaje być strażnikiem pamięci polskich Żydów zamordowanych podczas wojny – 
prezentacja polskiego dorobku naukowego i muzealniczego w sferze zachowania miejsc 
pamięci związanych z Zagładą, z uwzględnieniem kontekstu ważnych rocznic związanych z 
Holokaustem.  
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o Przypomnienie dziedzictwa polskich Żydów i innych mniejszości narodowych i etnicznych jako 
integralnego elementu tożsamości Rzeczypospolitej Polskiej.  

o Badanie i prezentowanie działań i dokonań polskiej dyplomacji czasów II wojny światowej na 
rzecz ratowania polskich i europejskich Żydów.  

o Walka z negacjonizmem i zniekształcaniem prawdy historycznej o Holokauście, zgodnie z 
roboczą definicją IHRA tych zjawisk, w tym walka z próbami rozmycia odpowiedzialności za 
utworzenie obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, zakładanych i prowadzonych przez 
nazistowskie Niemcy, poprzez obarczanie winą innych narodów lub grup etnicznych.  

 Obszar IV. – Polska prowadzi i wzmacnia dialog kulturowy: 
o Intensyfikacja międzynarodowych stosunków kulturalnych z udziałem Polski, poszukiwanie i 

budowanie trwałych partnerstw kulturowych, m.in. w celu zbliżania i lepszego zrozumienia 
narodów, rozwiązywania problemów globalnych i budowy silnej marki polskiej kultury za 
granicą.  

o Dzielenie się doświadczeniami Polski w dziedzinie tworzenia i prowadzenia nowoczesnych 
instytucji kultury, w tym poprzez rozwój specjalistycznych kompetencji wśród różnych grup 
odbiorców działań prowadzonych w ramach projektów konkursowych (np. poprzez organizację 
warsztatów, klas/kursów mistrzowskich).  

o Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego do podejmowania studiów wyższych. Promocja 
języka polskiego i studiów polonistycznych oraz popularyzacja nauki języka polskiego jako 
języka obcego, a także promocja polskich uczelni, polskiej nauki i wiedzy o współczesnej 
Polsce w krajach sąsiedzkich oraz krajach z liczną polską diasporą, której celem będzie 
wzrost liczby zagranicznych studentów na polskich uczelniach.  

Działania w ramach ww. obszarów, które powinny być realizowane w sposób nowoczesny, angażujący 
odbiorców (w szczególności młodych), także z wykorzystaniem nowych technologii. 
Kraje, do których mają być skierowane działania: 

 W ramach Obszaru I: cały świat ze szczególnym uwzględnieniem Europy, w tym Bałkanów 
Zachodnich, Ukrainy, społeczeństwa obywatelskiego Białorusi i Rosji (z uwzględnieniem 
prodemokratycznej diaspory), kraje Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), USA, 
Kanada, Izrael, kraje Ameryki Łacińskiej. 

 W ramach Obszaru II: cały świat, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów blisko powiązanych 
z Rosją – gospodarczo i kulturowo (w tym z liczną mniejszością rosyjskojęzyczną), państw 
Europy, a także państw tzw. Globalnego Południa oraz społeczeństw Białorusi i Rosji. 

 W ramach Obszaru III: cały świat ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy; Ukraina, kraje 
Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), społeczeństwa obywatelskie Białorusi i 
Rosji (z uwzględnieniem prodemokratycznej diaspory), USA, Kanada, Izrael oraz inne kraje z 
diasporą żydowską. 

 W ramach Obszaru IV: kraje Europy ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów Zachodnich, 
Ukraina, społeczeństwa obywatelskie Białorusi i Rosji (w tym prodemokratyczna diaspora), kraje 
Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja); Kazachstan, Izrael, USA, Kanada, kraje 
Ameryki Łacińskiej, Azja Wschodnia i Wietnam. 

Założenia merytoryczne konkursu: 

 Zgłoszony projekt może dotyczyć tylko jednego obszaru.  

 Pożądana jest współpraca z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym. O wyborze partnera 
powinny decydować przede wszystkim merytoryczne założenia projektu oraz doświadczenie i 
możliwości organizacyjne partnera. Zaangażowanie partnera w realizację projektu oraz 
współpraca z polską placówką zagraniczną lub Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej 
będą dodatkowym atutem projektu przy ocenie.  

 Projekt powinien być adresowany do zagranicznych odbiorców, a zwłaszcza do środowisk 
opiniotwórczych, w tym przedstawicieli mediów, w sposób zapewniający kontynuację 
oddziaływania i efekt zwielokrotnienia po zakończeniu projektu.  

 W projekcie realizowanym w kraju natomiast powinni brać udział zagraniczni odbiorcy lub dany 
projekt powinien ich uwzględniać.  

 Głównym adresatem projektów realizowanych poza granicami kraju nie mogą być środowiska 
polonijne.  
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 Projekt złożony w konkursie musi stanowić zamkniętą i spójną całość z określonymi konkretnymi i 
weryfikowalnymi rezultatami, które zostaną osiągnięte w terminie realizacji projektu 
finansowanego ze środków MSZ, czyli najpóźniej do dnia 15 grudnia 2023 r.  

 Działania mogą być zrealizowane między innymi w formie:  
o serii wykładów, prelekcji, konferencji i kongresów oraz festiwali muzycznych, teatralnych i 

filmowych, których efekty będą np. utrwalone na nośnikach cyfrowych, płytach CD lub DVD; 
o publikacji, serii artykułów prasowych, umieszczanych w mediach zagranicznych i polskich; 
o wystaw, prezentowanych w kilku miejscach; 
o kampanii w mediach społecznościowych, stron internetowych; pożądana jest współpraca z 

liderami opinii - influencerami, gwarantująca dotarcie z przekazem do szerokiego grona 
odbiorców; 

o serii klipów, filmów, podcastów, wideoblogów; przy czym, działania takie jak: filmy powinny 
posiadać promesę emisji/pokazu, publikacje - listę dystrybucyjną, koncerty - promesę 
rezerwacji sal koncertowych, artykuły prasowe - wskazane miejsca publikacji i dystrybucji, 
wystawy - promesę miejsca ekspozycji, nowotworzone strony internetowe - zapewnienie o ich 
utrzymywaniu i aktualizacji w kolejnych latach.  

 W ramach konkursu preferowane są projekty, których efektem będą długofalowe działania, 
przynoszące wymierne wyniki oraz działania kontynuowane w kolejnych latach.  

 W ramach konkursu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad 
realizacją projektu – bez publikacji/prezentacji efektów realizacji zadania.  

 Dotowany, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego 
udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji projektu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenia na stronach 
internetowych i/lub portalach społecznościowych. Okres 6 miesięcy nie dotyczy wydarzeń 
transmitowanych/retransmitowanych on-line, działań on-line, realizowanych na żywo, opartych na 
bezpośredniej interakcji z uczestnikami lub odbiorcami.  

 Efekty projektu muszą dodatkowo zostać opublikowane na stronie internetowej partnera 
zagranicznego i/lub w jego profilach na portalach społecznościowych a jego treść przetłumaczona 
na język angielski i/lub język kraju realizacji projektu.  

 Dotowany jest zobowiązany do zachowania wymogu posiadania partnera zagranicznego oraz 
współpracy z polską placówką zagraniczną, jeśli została ona zadeklarowana na etapie składania 
oferty do konkursu.  

 Wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów powstałych w ramach zadania w trakcie 
realizacji projektu i po jego zakończeniu.  

 Z uwagi na brak możliwości wykluczenia ewentualnych ograniczeń, które mogą nadal 
obowiązywać w okresie realizacji projektu bądź nowych, które mogą zostać wprowadzone ze 
względu na potencjalny dynamiczny rozwój pandemii COVID-19, w trakcie realizacji projektu 
należy uwzględniać wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do pracy na odległość, 
ograniczając w ten sposób przemieszczanie się osób zaangażowanych w realizację projektu. 
Zaleca się, aby działania w kraju beneficjenta w miarę możliwości były realizowane przez 
partnerów lokalnych lub osoby stale przebywające w miejscu realizacji projektu. 

 
Wnioski mogą składać: 

 zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.: 
o stowarzyszenia; 
o fundacje; 
o 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; 
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o 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, 
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 

o stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
o spółdzielnie socjalne; 

 niepubliczne szkoły wyższe; 

 publiczne szkoły wyższe; 

 jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Wysokość dotacji : 

 budżet konkursu 3.730.000,00 zł; 

 maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 250.000,00 PLN; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 3 lutego 2023 r. do godz. 16.00. 
Obowiązuje data wpływu oferty do siedziby MSZ. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w 
następujący sposób:  

 zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie https://egranty.msz.gov.pl/ (dalej „eGranty”). 
Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) 
pozwalające na logowanie się w aplikacji;  

 wypełnić (po aktywacji konta i zalogowaniu) wniosek ofertowy w aplikacji internetowej eGranty”.  

 wygenerowaną w aplikacji ofertę (format *.pdf) należy wydrukować i dostarczyć do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w jeden z wymienionych sposobów:  
o pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament 

Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa z dopiskiem na 
kopercie: Konkurs „Dyplomacja publiczna 2023” + nr oferty wygenerowany przez aplikację  

o złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. 
J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.30- 16.00 z przerwą 12.00 – 12.30. 
Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od 
pracy) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Dyplomacja publiczna 2023” + nr oferty 
wygenerowany przez aplikację  

o lub przesłać przez ePUAP na adres /MSZ/SkrytkaESP, opatrzywszy ofertę prawidłowym 
podpisem elektronicznym za pośrednictwem profilu zaufanego lub przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-dyplomacja-
publiczna-2023 
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