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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 

 Edukacja, szkolenia 
i kwalifikacje: 

o Strony od 15 do 16, 
o Strony od 27 do 30, 
o Strony od 37 do 44, 
o Strony od 69 do 70. 

 Kultura i nauka: 
o Strony od 9 do 11, 
o Strony od 66 do 69. 

 Sport i rekreacja: 
o Strony od 60 do 66. 

 Ekologia i środowisko: 
o Strony od 49 do 52, 
o Strony od 59 do 60, 
o Strony od 70 do 73. 

 Zdrowie, bezpieczeństwo i 
ratownictwo: 

o Strony od 3 do 6, 
o Strony od 12 do 13. 

 
 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 6 do 8, 
o Strony od 14 do 17, 
o Strony od 31 do 32, 
o Strony od 52 do 53, 
o Strona 73. 

 Aktywność obywatelska, 
sprawna administracja, 
demokracja: 

o Strony od 17 do 26, 
o Strona 31, 
o Strony od 33 do 37, 
o Strony od 44 do 47, 
o Strony od 74 do 76. 

 Działalność 
międzynarodowa: 

o Strony od 8 do 9, 
o Strony od 18 do 19, 
o Strona 24, 
o Strony od 29 do 30, 

 
 
 

o Strony od 38 do 43, 
o Strony od 45 do 52, 
o Strony od 58 do 59. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strona 12, 
o Strona 27. 

 Gospodarka i 
przedsiębiorczość: 

o Strony od 8 do 9, 
o Strona 73. 

 Ukraina/wsparcie 
uchodźców 

o Strony od 14 do 15, 
o Strony od 29 do 30, 
o Strony od 41 do 43, 
o Strony od 52 do 53. 

 Inne 
o Strony od 53 do 57, 
o Strony od 77 do 79. 
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Informacje o aktualnych konkursach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań 

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

info@umww.pl 
www.umww.pl  

 
 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego  
Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną  
Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
Konkurs nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/22  
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie 
włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z 
usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych. Podejmowane będą wyłącznie inwestycje 
zweryfikowane zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i 
epidemiologiczną (odpowiednio identyfikowaną na poziomie województwa lub powiatu – w zależności od specyfiki 
podmiotu leczniczego i oferowanych przez niego usług) oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością 
infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem map potrzeb zdrowotnych, opracowanych 
przez Ministerstwo Zdrowia. 
Rodzaje projektów przewidzianych do wsparcia: dofinansowaniem w ramach konkursu zostaną objęte projekty 
polegające na wsparciu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Wsparcie polegać 
będzie przede wszystkim na:  

 zakupie sprzętu medycznego;  

 zakupie rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektu;  

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

Projekty mogą być realizowane jedynie, jeśli dotyczą:  

 świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej (choroby układu 
krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, choroby psychiczne) 
oraz wynikających ze specyficznych zdiagnozowanych potrzeb regionalnych;  

 świadczeń zdrowotnych, istotnych z punktu widzenia trendów demograficznych, tj. w zakresie ginekologii, 
położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci, a także dla 
podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i 
hospicyjnej; 

 dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych do potrzeb wynikających bezpośrednio oraz pośrednio z 
pandemii COVID-19. 

Przykładowe koszty kwalifikowalne:  

 studium wykonalności;  

 środki trwałe wraz z montażem;  

 wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem;  

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

 promocja projektu; 

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

 
Wnioski mogą składać: 

 podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe;  

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;  

 uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;  

 podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie, zapobieganie i łagodzenie skutków epidemii choroby COVID-19, 
w tym szpitale kliniczne. 

Wsparcie będzie kierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach leczenia 
szpitalnego oraz jednostek ratownictwa medycznego. Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie 
leczniczym posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie 
zbieżnym z zakresem projektu. 
Istnieje możliwość wsparcia projektu na potrzeby poradni POZ i/lub AOS pod warunkiem, że będą one stanowić 
jednostki organizacyjne szpitala, a zakres inwestycji dotyczącej poradni POZ i/lub AOS będzie wyłącznie 
elementem projektu. 
Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie. W celu wspólnej realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do 
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo 
umowie o partnerstwie. Partnerem w projekcie nie może zostać podmiot wykluczony z możliwości otrzymania 
dofinansowania (w tym na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych).  
Umowa zawierana będzie tylko z partnerem wiodącym/Uchwała ze zobowiązaniem zostanie podjęta tylko dla 
partnera wiodącego, który będzie miał status Beneficjenta i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za 
przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partner wiodący będzie odgrywał zatem kluczową rolę w projekcie, 
w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem 
finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie, który tym samym wniesie 
znaczny wkład w jego realizację.  
Udział Partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru nieznacznego.  
Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy inicjujący projekt partnerski, dokonują wyboru 
odpowiednich partnerów, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Wnioskodawcy, 
dokonując wyboru partnera, są w szczególności zobowiązani do:  
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 ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-
dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;  

 uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, 
deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji 
projektów o podobnym charakterze;  

 podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do 
pełnienia funkcji partnera. Ponadto, wybór partnerów musi być dokonany przed złożeniem wniosku.  

W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji projektu, za zgodą IZ 
WRPO 2014+, może nastąpić zmiana partnera. Do zmiany partnera ma zastosowanie odpowiednio przepis art. 33 
ust. 2 Ustawy wdrożeniowej.  
Zgodnie z art. 33 ust. 4a Ustawy wdrożeniowej podmiot, niebędący podmiotem inicjującym projekt partnerski, po 
przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia 
do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie. 
 
Wysokość dotacji: 

 szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania wynosi 60.000.000,00 PLN; 

 minimalna wartość całkowitych kosztów zakupu wyposażenia w projekcie to 250.000,00 PLN; 

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

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

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 grudnia 2022 roku od godziny 7.30 do 
20 stycznia 2023 roku do godziny 15.30, w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu w LSI 2014+.  
W celu zalogowania się do LSI 2014+ należy się zarejestrować (założyć konto) na stronie internetowej 
https://lsi.wielkopolskie.pl.  
Szczegółowe zasady związane z obsługą LSI 2014+ zostały określone w Podręczniku podmiotu 
zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  
Po wysłaniu wersji elektronicznej wniosku w LSI 2014+ Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumentację 
aplikacyjną w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Dokumenty należy złożyć w Punkcie Naboru Wniosków w 
terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku w LSI 2014+, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku Studium Wykonalności, stanowiącego załącznik do 
wniosku, oprócz formy papierowej wymagane jest złożenie również wersji elektronicznej zapisanej na nośniku 
(jedna płyta CD lub DVD) jako plik w formacie doc/docx/PDF – część opisowa oraz w formacie xls/xlsx – część 
obliczeniowa (arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły aby można było prześledzić poprawność 
dokonanych wyliczeń). Zaleca się również dołączenie wersji elektronicznej OCI wraz z wnioskiem o jej wydanie 
złożonym w systemie IOWISZ. Dokumenty w wersji papierowej można składać osobiście w Punkcie Naboru 
Wniosków, drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.  
Punkt Naboru Wniosków znajduje się w holu głównym UMWW i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:30 do 15:30. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data jego 
nadania. Pracownik przyjmujący wniosek nie dokonuje weryfikacji kompletności złożonych dokumentów.  
Złożenie dokumentów w wersji papierowej po terminie określonym powyżej lub do niewłaściwej instytucji skutkują 
pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.  
W przypadku niezłożenia dokumentów w wersji papierowej tożsamej z przesłaną w LSI 2014+ wersją elektroniczną, 
bądź w sytuacji, gdy wniosek przesłany zostanie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, nie traktuje się go 
za skutecznie złożony i nie będzie podlegał ocenie, co skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.  
W trakcie trwania naboru, po złożeniu wersji elektronicznej wniosku (przed złożeniem tożsamej wersji papierowej) 
istnieje możliwość wycofania wniosku złożonego w LSI 2014+ w celu jego dalszej modyfikacji. Po wycofaniu 
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wysłanego elektronicznie wniosku i jego edycji, należy w LSI 2014+ wysłać ponownie elektroniczną wersję wniosku, 
a następnie wygenerować z niej nową wersję PDF (z nową sumą kontrolną), którą należy wydrukować i dostarczyć 
w ciągu 5-ciu dni roboczych do Punktu Naboru Wniosków. UWAGA! Przed złożeniem wniosku do IZ WRPO 2014+ 
należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku oraz wersji złożonej za pośrednictwem LSI 
2014+. Wnioski o niezgodnych sumach kontrolnych pozostają bez rozpatrzenia. Wniosek skutecznie złożony to taki, 
którego sumy kontrolne w wersji elektronicznej i w wersji papierowej są tożsame. Wersja papierowa wniosku wraz z 
załącznikami powinna być wpięta w segregatorze umieszczonym w zamkniętym pudełku archiwizacyjnym w taki 
sposób, aby możliwy był łatwy dostęp do wszystkich dokumentów, niepowodujący ich zniszczenia lub uszkodzenia. 
Wszystkie załączane kopie dokumentów obligatoryjnie muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną.  
Pytania dotyczące obsługi LSI 2014+ można przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w 
zakładce „kontakt” w LSI 2014+. Udzielane jest także wsparcie techniczne w zakresie obsługi LSI 2014+ pod 
numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/423 
 
 

 
 
 

Bank Gospodarstwa Krajowego  

Al. Jerozolimskie 7 
00-955 Warszawa  
tel. (22) 599 88 88 
fax (22) 627 03 78 

bgk@bgk.pl 
www.bgk.pl/ 

 
 
 
 

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

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

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

 zakup byłych mieszkań zakładowych – tj. mieszkań stanowiących przed dniem 7 lutego 2001 r. własność 
przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/423
mailto:bgk@bgk.com.pl
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/pid-16812/www.bgk.pl/
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rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512); 

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

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

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

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

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

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

Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia: 

 w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku  
o koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania 

przyłączy technicznych*, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, 
ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg wewnętrznych) wraz z 
niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z 
odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym 
inwestora, 

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

rozliczania robót budowlanych,   
o koszty przygotowania terenu,  

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

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

Wnioski mogą składać: 

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

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

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

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

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

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





 
 
 

Central European Initiative (CEI) – Sekretariat Wykonawczy 

Via Genua 9 | 34121  
Triest (Włochy) 

Tel. +39 040 7786 777 
cei@cei.int 

https://www.cei.int/ 
 
 
 
 
Fundusz Współpracy ISE 
 
Celem Konkursu jest współfinansowanie działań mających na celu wzmocnienie współpracy między państwami 
członkowskimi ISE oraz realizację celów strategicznych i głównych celów określonych w Wytycznych i Regulaminie 
ISE oraz Planie Działania ISE. Inicjatywa Środkowoeuropejska (CEI) to regionalne międzyrządowe forum 
utworzone w 1989 r. po upadku muru berlińskiego. Skupia 17 państw członkowskich z Europy Środkowej, 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej w celu promowania współpracy regionalnej na rzecz integracji z UE 
i zrównoważonego rozwoju. 
Promowanie kwitnącego zielonego wzrostu będzie strategicznym punktem programu ISE na nadchodzące lata. Za 
pomocą dostosowanych do potrzeb narzędzi ISE zapewni, że rozwój gospodarczy będzie prowadzony w sposób 
zrównoważony i zasobooszczędny. Czyniąc to, ISE zbuduje swoje główne atuty w celu wspierania współpracy 
regionalnej, takie jak wyższy poziom łączności we wszystkich jej formach, energia i sfery cyfrowe, co doprowadzi do 
zwiększonej harmonizacji środowiska przedsiębiorczości. Z tej perspektywy jesteśmy dobrze przygotowani do 
oferowania rozwiązań wielu wyzwaniom i możliwościom regionu.  
 
Wnioski mogą składać podmioty publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe/CSO mające siedzibę i 
zarejestrowane w państwach członkowskich ISE, a także organizacje międzynarodowe. Osoby fizyczne nie mogą 
składać wniosków. 

https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa/
https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa/
https://www.cei.int/
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Wysokość dotacji: 

 ogólna orientacyjna kwota udostępniona w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 360.000 EUR (trzysta 
sześćdziesiąt tysięcy euro) i jest podzielona w następujący sposób: 
o do 180.000 EUR na wnioski mające na celu wdrożenie Planu Działania ISE; 
o do 180.000 EUR na propozycje mające na celu złagodzenie skutków obecnej sytuacji na Ukrainie i 

wsparcie ludności ukraińskiej w kraju oraz przesiedleńców uciekających z kraju; 

 pułap dofinansowania ISE wynosi 15.000 EUR (max 75% całkowitych kosztów projektu). 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 20 stycznia 2023 roku. Aplikacja drogą 
elektroniczną poprzez https://application.cei.int/application/cf2022/. Spis wymaganych załączników znajduje się na 
stronie ogłoszenia o naborze. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://application.cei.int/application/cf2022/ 
 
 

 
 
 

Creative Europe Desk Polska 

Al. Ujazdowskie 41 
00-540 Warszawa, Polska 

tel.: +48 22 44 76 180 
info@kreatywna-europa.eu 

https://kreatywna-europa.eu/ 
 

 
 
 
Projekty Współpracy Europejskiej 
 
Celem Konkursu jest wsparcie działań kulturalnych opartych na współpracy międzynarodowej podmiotów z 
sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł i twórców 
oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu 
węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania technologii w kulturze, budowania potencjału sektorów i rozwoju 
poszczególnych dziedzin sektora, takich jak architektura czy dziedzictwo kulturowe. 
Projekt powinien przyczyniać się do realizacji jednego z następujących celów: 

 transnarodowe tworzenie i obieg europejskich dzieł i artystów – współpraca ponadnarodowa w celu 
zwiększenia europejskiego wymiaru procesu artystycznego i twórczego; 

 innowacje – jako narzędzie niezbędne dla rozwoju sektora i jego konkurencyjności. Innowacje mają charakter 
nie tylko technologiczny; mogą obejmować rozwój i eksperymentowanie z nowymi praktykami lub nowymi 
modelami. 

Dodatkowo projekt musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych priorytetów: 

 publiczność: zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, jak również zaangażowanie publiczności; 

 włączenie społeczne: promowanie i wzmacnianie integracji społecznej w kulturze/poprzez kulturę, w 
szczególności osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości i grup marginalizowanych 
społecznie, a także poprzez dialog międzykulturowy; 

 zrównoważony rozwój: przyczynianie się do Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Nowego Europejskiego 
Bauhausu, poprzez zachęcanie sektora kultury i kreatywnego do współtworzenia i rozpowszechniania praktyk 
przyjaznych dla środowiska, a także do podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez podejmowane 
działania; 

 nowe technologie: pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych 
technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności, a także przyspieszenie ich cyfrowej transformacji; 

https://application.cei.int/application/cf2022/
mailto:info@kreatywna-europa.eu
https://kreatywna-europa.eu/
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 wymiar międzynarodowy: budowanie współpracy transnarodowej w ramach europejskiego sektora kultury i 
sektora kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji lokalnych  i mikroorganizacji, do podjęcia aktywności na 
poziomie międzynarodowym; 

 priorytety sektorowe: wspieranie działań związanych z budowaniem potencjału – takich jak szkolenia, 
tworzenie sieci kontaktów lub działania związane z dostępem do rynku.  

Projekty powinny spełniać następujące szczegółowe cele sektorowe: 
o dla sektora książki: wzmocnienie potencjału specjalistów w zakresie sprzedaży praw do tłumaczeń lub 

adaptacji w celu zwiększenia obiegu europejskich dzieł literackich, w szczególności dzieł napisanych w 
rzadziej używanych językach europejskich; 

o dla sektora muzycznego: wzmocnienie potencjału profesjonalistów z sektora muzyki w zakresie – 
tworzenia, promocji i dystrybucji muzyki, uwzględniając nowe trendy cyfrowe, prawne i techniczne 
wynikające z innowacji rynkowych i nowych modeli biznesowych; transgraniczny obieg europejskich dzieł 
muzycznych i eksport muzyki poza granice UE; 

o dla sektora architektury: wzmocnienie zdolności europejskich architektów w zakresie: komunikacji i 
współtworzenia z obywatelami i odpowiednimi interesariuszami w procesach projektowania, planowania i 
budowy; realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a w szczególności zasad Nowego Europejskiego 
Bauhausu w ich praktykach; umiędzynarodowienia kariery w Europie i poza nią; 

o dla sektora dziedzictwa kulturowego: wzmocnienie potencjału specjalistów ds. dziedzictwa kulturowego w 
zakresie: zaangażowania w interpretację, komunikację i prezentację dziedzictwa kulturowego w celu 
rozwijania relacji z publicznością, biorąc pod uwagę rozwijające się technologiczne i metody cyfrowe; 
digitalizacji materiałów dziedzictwa kulturowego, miejsc i budynków historycznych, w tym wykorzystanie 
technologii 3D i sztucznej inteligencji; zarządzania ryzykiem dla dziedzictwa kulturowego – z naciskiem na 
zapobieganie i gotowość na ryzyko związane z naturalnymi i nienaturalnymi zagrożeniami, w tym 
przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie jej zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu; 

o dla sektora mody i designu: wzmocnienie profesjonalistów z zakresu mody i projektowania, promocja i 
dystrybucja artystyczna, wsparcie sektora w zakresie nowych technologii cyfrowych (m.in. wykorzystanie 
3D i technologie AI), i techniczne trendy wynikające z innowacji na rynku i nowych modeli 
biznesowych;  wdrażanie zasad spójnych z Europejskim Zielonym Ładem i Nowym Europejskim 
Bauhausem; wspieranie międzynarodowej kariery profesjonalistów; 

o dla sektora zrównoważonej turystyki kulturowej: wzmocnienie zdolności specjalistów w zakresie 
zrównoważonej turystyki kulturowej (działalność szkoleniowa, wychowawcza) i świadomości 
zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych; opracowanie wskaźników (nośność, dostęp, 
efektywność energetyczna, odpowiedzialne postępowanie z odpadami), narzędzi oceny i ewidencji danych 
jakościowych i ilościowych; wspieranie transformacji cyfrowej w celu wykorzystania ekonomicznego 
wpływu zrównoważonej turystyki kulturowej (w tym wykorzystanie 3D i AI technologie). 

Ponadto kluczowe będzie uwzględnienie w projekcie tematów przekrojowych dla programu Kreatywna Europa 
2021-2027, takich jak inkluzywność, różnorodność, równość płci, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne. 
W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant 
w ramach jednej z poniższych kategorii: 

 Projekty współpracy europejskiej na mniejszą skalę: partnerstwo projektowe minimum 3 organizacje z 3 
różnych kwalifikujących się krajów;  

 Projekty współpracy europejskiej na średnią skalę: partnerstwo projektowe minimum 5 organizacji z 5 
różnych kwalifikujących się krajów 

 Projekty współpracy europejskiej na większą skalę: partnerstwo projektowe minimum 10 organizacji z 10 
różnych kwalifikujących się krajów. 

Czas realizacji projektu w każdej z kategorii to maksymalnie 48 miesięcy. 
 
Wnioski mogą składać publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i 
kreatywnego, mające siedzibę w Unii Europejskiej lub w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna 
Europa komponent Kultura. 
Lider (wnioskodawca) międzynarodowego partnerstwa projektowego, składający wniosek o dofinansowanie w 
imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat w dniu, w którym upływa termin 
składania wniosków. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
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Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Wyjątek stanowią osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą. 
Program Kreatywna Europa wspiera projekty nie tylko z krajów należących do Unii Europejskiej. O dofinansowanie 
w ramach poszczególnych schematów dofinansowania mogą ubiegać się także: Islandia, Norwegia, Liechtenstein, 
Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Mołdawia, Macedonia Północna, Serbia, Gruzja, 
Ukraina oraz Tunezja. Aktualna lista kwalifikujących się państw spoza Unii Europejskiej 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-
participation_crea_en.pdf). 
 
Wysokość dotacji: 

 Projekty współpracy europejskiej na mniejszą skalę:  
o maksymalne dofinansowanie 200.000 euro; 
o poziom dofinansowania maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu; 
o wymagany wkład własny finansowy 20%; 

 Projekty współpracy europejskiej na średnią skalę: 
o maksymalne dofinansowanie 1 mln euro; 
o poziom dofinansowania maksymalnie 70% całkowitego budżetu projektu; 
o wymagany wkład własny finansowy 30%; 

 Projekty współpracy europejskiej na większą skalę: 
o maksymalne dofinansowanie 2 mln euro; 
o poziom dofinansowania maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu; 
o wymagany wkład własny finansowy 40%. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 23 lutego 2023 do godz. 17.00.  
Proces aplikacji: 

 Krok 1: rejestracja organizacji na stronie EU login (dawniej ECAS). Założone konto w bazie EU Login przy 
użyciu tego samego identyfikatora i hasła pozwala uzyskać dostęp do wszelkich innych systemów Komisji 
Europejskich wymagających uwierzytelniania za pomocą bazy EU Login. Kluczową informacją przy rejestracji 
jest adres e-mail. Zalecane jest utworzenie konta w EU Login przy użyciu ogólnego adresu e-mail organizacji 
(tzw. adresu generycznego, czyli niezawierającego danych osobowych), co umożliwi edytowanie danych 
instytucji w przyszłości. Po założeniu konta na stronie EU Login, wnioskodawca otrzyma e-mail weryfikacyjny z 
prośbą o potwierdzenie rejestracji. Stworzenie loginu i hasła w systemie EU Login umożliwia zalogowanie się 
na portalu, gdzie można utworzyć lub odnaleźć utworzony wcześniej profil organizacji: 

 Krok 2: rejestracja na funding & tender opportunities portal.  

 Krok 3: dodawanie dokumentów do profilu organizacji. Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną 
dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje (formularze dotyczące statusu prawnego, 
formularze obejmujące m.in. informacje o rachunku bankowym). Pobrane formularze należy wypełnić, 
wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a 
następnie przesłać w formie skanu, w formacie PDF do portalu. 

 Krok 4: numer identyfikacyjny – PIC. Po zakończeniu rejestracji w systemie, wyświetli się numer PIC (Personal 
Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby 
dokonującej rejestracji. Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego PIC jest warunkiem 
koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms. 

Spotkanie informacyjne nt. Aktualnie otwartego naboru wniosków pwe 2023 odbędzie się 12 tycznia 2023. 
Szczegóły na stronie www. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/ 
 
 

 
 

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/
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Cyfryzacja KPRM 

ul. Królewska 27 
00-060 Warszawa 
tel. +48222500110 

kontakt@kprm.gov.pl 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja 

 
 
 
 
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/




 




DOZ Fundacja dbam o zdrowie

ul. Kupiecka 11 
03-046 Warszawa 
Tel. 42 200 75 50 

fundacja@fundacja.doz.pl 
https://dozfundacja.pl/ 

 
 





Konkurs grantowy 
Edycja 11. 


Celem Konkursu jest finansowe i proceduralne wsparcie podmiotów w działalności związanej z pomocą osobom 
chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na prowadzenie kompleksowej terapii 
farmakologicznej. Stworzenie i rozwijanie ogólnopolskiego projektu łączącego organizacje pozarządowe oraz 
podmioty rynku ochrony zdrowia, które chcą wspólnie nieść pomoc potrzebującym, a także integracja środowiska 
farmaceutycznego wspierającego działalność charytatywną Fundacji. Fundacja wspierać będzie projekty, które 
uświadamiają problem społeczny, jakim jest niewykupywanie środków farmaceutycznych przez osoby chore i w 
ramach których podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania barier w podjęciu niezbędnego i 
prawidłowego leczenia mieszkańców Polski. Celem Projektu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany 

mailto:kontakt@kprm.gov.pl
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja
https://ose.gov.pl/
mailto:fundacja@fundacja.doz.pl
https://dozfundacja.pl/
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wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy tych organizacji 
z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych. Środki finansowe na realizację 
Projektu pochodzić będą ze środków własnych Fundacji, organizacji pozarządowych, a także darowizn 
producentów farmaceutycznych oraz podmiotów prowadzących apteki. Operatorem rozliczeniowym Projektu jest 
Epruf S.A.. 
Granty będą przyznawane na Projekty realizowane w okresie 01.03.2023 r. – 29.02.2024 r. 
Projekt opisany we Wniosku powinien:  

 być zgodny z celami Konkursu; 

 być skierowany do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych 
(niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz 
innych wyrobów medycznych (zwanych dalej „Beneficjentami Końcowymi”); 

 wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie Beneficjentów Końcowych do 
leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny; 

 prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy Beneficjentów 
Końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do 
wytypowanych grup Beneficjentów Końcowych; 

 zakładać realne rezultaty proponowanych działań; 

 określać budżet, w tym wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy. 
 
Wnioski mogą składać podmioty zarejestrowane i działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej 
„Wnioskodawcami”), tj:  

 organizacje pozarządowe posiadające status fundacji lub stowarzyszenia; 

 inne 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 w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz 
działalności charytatywnej, dysponujące stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do 
reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, zawarcia z Fundacją 
umowy darowizny Grantu i umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu charytatywnego „RAZEM MOŻEMY 
WIĘCEJ” oraz do rozliczenia projektu. 

 
Wysokość dotacji: 

 budżet konkursu to 1.000.000 zł; 

 dotacje od 5 tys. do 100 tys. PLN tj. od 34% do 35% dofinansowania. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 stycznia 2023 roku do godz. 23:59. Zgłoszenia 
należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl. Wraz z następującymi 
dokumentami:  

 wypełniony kompletny Wniosek bez podpisów w formacie DOC – Dokument Word; 

 skan Wniosku, z pieczątką organizacji, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji albo przez pełnomocnika / pełnomocników – w 
przypadku podpisywania przez pełnomocnika do Wniosku powinno być dołączone pełnomocnictwo (plik PDF);  

 statut (plik PDF);  

 sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2021 (plik PDF);  

 odpis aktualny z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na 
dzień składania wniosku (plik PDF); w przypadku Wnioskodawców nie posiadających wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego - przedłożenie odpisu z rejestru prowadzonego przez ich organizatora (plik PDF) albo 
oświadczenia, że Wnioskodawca nie podlega wpisowi do żadnego rejestru. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://dozfundacja.pl/granty/ 
 
 

https://dozfundacja.pl/granty/
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Fundacja Ashoka w Polsce 

ul. Chmielna 73 
CIC Warsaw/Varso Place 

00-801 Warszawa 
info_pl@ashoka.org 

https://www.ashoka.org/pl-pl 
 
 
 
 
Hello Entrepreneurship! 
Edycja 4. 
 
Celem Konkursu jest wsparcie przedsiębiorczości społecznej osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym. 
Prowadzimy go, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwój ich inicjatyw przyczyni się do rozwiązywania ważnych 
problemów społecznych w Polsce. 
Celami Programu Hello Entrepreneurship są: 

 Wsparcie 10 inicjatyw biznesowo-społecznych mających pozytywny wpływ społeczny, zainicjowanych przez lub 
przy współudziale osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym mieszkających w Polsce. Doświadczenie 
migracyjne rozumiemy jako długotrwałą migrację do Polski z innego kraju. 

 Budowanie społeczności osób przedsiębiorczych społecznie z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym. 

 Pokazywanie, że migranci i migrantki prowadzący biznesy w Polsce przyczyniają się do ogólnego dobrobytu 
polskiego społeczeństwa.  

Cele te będą realizowane poprzez:  

 Poszukiwanie i wyłonienie 10 inicjatyw biznesowo-społecznych mających pozytywny wpływ społeczny, 
zainicjowanych przez osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym mieszkające w Polsce, które będą 
spełniały poniższe kryteria.  

 Wspieranie wyłonionych inicjatyw w ich założeniu i dalszym rozwoju (w postaci doradztwa 
personalnego/mentoringu oraz poprzez nagrodę finansową).  

Organizacja programu „Hello Entrepreneurship”: 

 Organizacją realizującą program jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego.  

 Siedziba organizacji realizujące program znajduje się przy ul Paca 40, 04-386 w Warszawie.  

 Organizacja realizująca program odpowiada za poprawne przeprowadzenie programu.  

 Organizacja realizująca program powołuje Jury, które wybiera finalistów i finalistki programu.  

 W organizację programu mogą być zaangażowane organizacje partnerskie.  
 
Wnioski mogą składać: 

 osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu 
humanitarnego mieszkające w Polsce, zgłaszające inicjatywę, prowadzące lub nieprowadzące działalności 
gospodarczej;  

 osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby polskiego pochodzenia, a także osoby o statusie uchodźcy, 
ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego wspólnie zgłaszające inicjatywę prowadzące lub nieprowadzące 
działalności gospodarczej;  

 organizacje pozarządowe zgłaszające inicjatywę przygotowaną przez osoby z doświadczeniem migracyjnym 
oraz osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego mieszkające w Polsce; 

 grupy nieformalne osób z doświadczeniem migracyjnym oraz osób o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej 
i pobytu humanitarnego.  

 
Wysokość dotacji – organizator udziela wsparcia o następującym charakterze: 

 Wsparcie szkoleniowe – 10 wybranych przez Jury inicjatyw, będzie zaproszonych do udziału w dwudniowym 
warsztacie w Warszawie lub jej okolicach, którego tematyka będzie dostosowana do potrzeb inicjatyw. Warsztat 
jest bezpłatny, a koszty w jego udziale (nocleg oraz dojazd) są pokryte przez organizatora do wysokości 
określonej w załączniku 4 Regulaminu Konkursu. Udział w warsztacie jest warunkiem ubiegania się o wsparcie 

mailto:info_pl@ashoka.org
https://www.ashoka.org/pl-pl
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doradcze oraz finansowe. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizację warsztatu w Warszawie lub jej 
okolicach, wydarzenie to zostanie zorganizowane w całości w formie zdalnej (online). Udział w całym 
wydarzeniu online będzie również warunkiem ubiegania się o wsparcie doradcze oraz finansowe.  

 Wsparcie doradcze – 10 wybranych przez Jury inicjatyw otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci 
nieodpłatnego doradztwa dopasowanego do potrzeb inicjatywy. Skorzystanie ze wsparcia merytorycznego jest 
warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizację 
wsparcia doradczego w trybie normalnym, całe wsparcie będzie organizowane w formie zdalnej (online).  

 Nagroda finansowa – 10 wybranych przez Jury inicjatyw, których przedstawiciele i przedstawicielki uczestniczyli 
w warsztacie w Warszawie i aktywnie wykorzystali wsparcie w postaci nieodpłatnego doradztwa, otrzyma 
nagrodę finansową wypłaconą w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD po kursie 
oferowanym przez bank organizatora w dniu realizacji przelewu lub w USD na konto dolarowe, jeśli uczestnik 
lub uczestniczka posiada takie konto. Wsparcie może zdobyć maksymalnie 10 inicjatyw.  

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 11 stycznia 2023 roku. Aby wziąć udział w 
programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.ashoka.org/pl-
pl/program/hello-entrepreneurship. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
Dokumentem stwierdzającym chęć udziału w programie jest deklaracja, będąca częścią formularza zgłoszeniowego 
zamieszczonego na stronie internetowej www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship.  
W celu lepszego zapoznania się ze zgłoszoną inicjatywą oraz osobą ją zgłaszającą, Organizator zastrzega sobie 
prawo do organizacji spotkań online. Spotkania online będą miały miejsce po zakończeniu naboru wniosków, a 
przed pracami Jury.  
Udział w spotkaniu online, jeśli będzie miało ono miejsce, jest warunkiem ubiegania się o otrzymanie wsparcia w 
programie. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.ashoka.org/pl-pl/story/rusza-4-edycja-hello-
entrepreneurship 
 
 

 
 


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. 

https://www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship
https://www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship
https://www.ashoka.org/pl-pl/story/rusza-4-edycja-hello-entrepreneurship
https://www.ashoka.org/pl-pl/story/rusza-4-edycja-hello-entrepreneurship
http://www.auchan.pl/
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Najczęściej wspieranymi organizacjami są organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje 
mające status organizacji non-profit, które mogą w związku z tym kierować do Fundacji wnioski o przyznanie 
subwencji. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi od 3 000 do 12 000 
euro na dany projekt.  
 
Etapy składania wniosków: 

 ETAP 1: Kontakt z Dyrekcją lokalnego Hipermarketu Auchan.  
 ETAP 2: Przygotowanie projektu przez stowarzyszenie, prezentacja projektu na Forum sklepu  
 ETAP 3: Weryfikacja projektu przez Dyrektora Sklepu. Po zatwierdzeniu projektu przez Dyrektora i jego ekipę 

zostaje on przesłany do tłumaczenia do Centrali Auchan.  
 ETAP 4: Wstępna selekcja projektów przez Komitet Selekcji Fundacji Auchan - telekonferencja 
 ETAP 5: Przesłanie wybranego wstępnie projektu do Komitetu Fundacji we Francji.  
 ETAP 6: Zebranie Komitetu Fundacji i decyzja.  
Czas trwania wszystkich etapów wynosi ok. 4 miesięcy.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan 
 
 



 
 

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. 

https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan
https://www.castorama.pl/zobacz-rowniez/fundacja/fundacja-castorama
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 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 
 



 
 
 

Fundacja Charlesa Stewarta Motta 

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

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

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

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

 społeczeństwem obywatelskim; 

 edukacją; 

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

 minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów; 

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

 
 



 
 

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

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

 
 
 
 

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

 problemy społeczne, socjalne,  

 edukacja i wychowanie,  

 rozwój przedsiębiorczości,  

 dziedzictwo kulturowe,  

 rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

 rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

 rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów. 
 
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). 
 

mailto:biuro@fed.org.pl
http://www.fed.org.pl/
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://programrita.org/wklady-wlasne/ 
 



 
 
 
Aktywni Obywatele - Konkurs interwencyjny 
2. tura naboru 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez 
Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące 
konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować 
rozwiązania możliwe do wdrożenia i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy. 
Projekty te muszą również wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się w jeden z 
trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.: 

 Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci); 

 Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu; 

 Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie 
związane z ochroną środowiska). 

Działania realizowane w ramach projektów interwencyjnych powinny być reakcją na konkretną, bieżącą sytuację 
kryzysową i nie mogą mieć charakteru cyklicznego (np. być krótkim działaniem organizowanym co roku przez 
Wnioskodawcę). Rezultaty tych projektów nie muszą spełniać kryterium trwałości ani być podstawą dla 
wprowadzania zmian systemowych. 
UWAGA: Działania stanowiące reakcję na wojnę w Ukrainie mogą być przedmiotem projektów interwencyjnych, ale 
muszą wpisywać się w ogólne cele Programu (rozwój społeczeństwa obywatelskiego), dotyczyć przynajmniej 
jednego z wyznaczonych w nim obszarów wsparcia oraz spełniać ogólne zasady konkursu interwencyjnego. 
Projekty w ramach Programu mogą być realizowane na terenie całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych 
na terenie m.st. Warszawy i odbiorców z m.st. Warszawy (jakkolwiek Wnioskodawcy mogą mieć siedzibę w 
Warszawie). Priorytetowo traktowane będą projekty angażujące młodzież, zarówno jako uczestników, jak i 
odbiorców działań projektowych, a także projekty dotyczące zmian klimatycznych i ochrony środowiska. Program 
opiera się na następujących wartościach: poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów 
prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Program jest realizowany z 
przestrzeganiem zasad dobrego rządzenia (rozumianego jako zarządzanie w sposób partycypacyjny i włączający, 
odpowiedzialny, transparentny, efektywny i skuteczny, przy zerowej tolerancji dla korupcji), zrównoważonego 
rozwoju, dążenia do zapewnienia długotrwałego rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i troski o ochronę 
środowiska. W realizacji Programu stosowane jest podejście zorientowane na osiągnięcie rezultatów i zarządzanie 
ryzykiem. 
Warunkiem bezwzględnym otrzymania grantu jest uzyskanie – w ocenie ekspertów – nie mniej niż 75% punktów 
możliwych do otrzymania. Punkty zostaną przyznane w oparciu o ustalone kryteria oceny. Jednocześnie, ze 
względu na ograniczoną pulę środków, nie wszystkie wnioski ocenione powyżej tego progu będą mogły otrzymać 
dofinansowanie. 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w 
ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. 
Obszary wsparcia w konkursie na Projekty interwencyjne: 

 Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) W obszarze 1. Program wspiera 
działania służące:  
o upowszechnianiu wiedzy o prawach człowieka i równym traktowaniu;  
o przeciwdziałaniu i zapobieganiu łamaniu praw człowieka i wszelkim formom dyskryminacji;  
o zapewnieniu wsparcia osobom, których prawa są łamane lub które doświadczają dyskryminacji. Projekty w 

ramach tego obszaru mają przyczynić się do:  
o lepszego, głębszego rozumienia zasad praw człowieka i równego traktowania, ich związku i wpływu na 

codzienne życie każdego człowieka – zarówno wśród danej społeczności czy grupy docelowej, jak i ich 
liderów/liderek oraz osób działających/pracujących na rzecz danej społeczności (aktywistów/aktywistek, 
urzędników/urzędniczek, pracowników/pracowniczek socjalnych itd.);  

https://programrita.org/wklady-wlasne/
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o ograniczenia wpływów i znaczenia stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, mowy nienawiści i dezinformacji 
w obszarze praw człowieka i równego traktowania, w tym postrzegania zasad praw człowieka i równego 
traktowania jako narzędzi walki o niesłuszne przywileje;  

o docenienia i uznania praw człowieka jako istotnego czynnika wpływającego na podejmowane przez władze 
decyzje;  

o podniesienia umiejętności osób, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych działających na rzecz 
praw człowieka i równego traktowania (dotyczy beneficjentów innych niż przedstawiciele/pracownicy 
Wnioskodawcy);  

o zwiększenia liczby sektorowych i międzysektorowych działań na rzecz praw człowieka i równego 
traktowania; 

o zmniejszenia naruszeń i dolegliwości naruszeń zasad praw człowieka i równego traktowania dla ich ofiar.  

 Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu W obszarze 2. Program 
wspiera działania mające na celu:  
o upowszechnianie wiedzy o potrzebach osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na 

wykluczenie społeczne;  
o upowszechnianie wiedzy o nierównościach społecznych;  
o wzrost integracji społecznej; - 
o wzmacnianie osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne.  

Projekty w ramach tego obszaru mają przyczynić się do:  
o zwiększenia poziomu świadomości i empatii obywateli w zakresie nierówności społecznych oraz problemów 

i potrzeb osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne;  
o wzmocnienia integracji społecznej oraz obniżenia poziomu wykluczenia poprzez wysokiej jakości działania 

edukacyjne i rozwojowe oraz budowanie i promowanie modeli skutecznej współpracy na rzecz 
różnorodności i przeciwdziałania wykluczeniu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;  

o upodmiotowienia osób z grup narażonych na wykluczenie społeczne poprzez wzmacnianie ich głosu, 
reprezentację oraz rzecznictwo przekładające się na kształtowanie polityk społecznych, zarówno lokalnych, 
jak i krajowych. 

 Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym 
kwestie związane z ochroną środowiska) W obszarze 3. Program wspiera działania mające na celu:  
o pokazywanie wpływu organizacji pozarządowych na rozwój lokalnych społeczności i kultury 

demokratycznej;  
o wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego;  
o zwiększanie znaczenia edukacji obywatelskiej;  
o rozwój współpracy i partnerstw na poziomie lokalnym i regionalnym;  
o rozwój umiejętności związanych z krytycznym myśleniem;  
o wzmacnianie organizacji strażniczych;  
o upowszechnianie wiedzy o zmianach klimatu;  
o wspieranie działań rzeczniczych w sprawach społecznych . Projekty w ramach tego obszaru mają 

przyczynić się do:  
o pełniejszego, głębszego rozumienia istoty i znaczenia mechanizmów demokratycznych w podejmowaniu 

decyzji, szczególnie w czasie konfliktu;  
o stworzenia osobom uczestniczącym w projekcie okazji do osobistego, pozytywnego doświadczenia udziału 

w demokratycznym podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym i/lub działaniu na rzecz dobra wspólnego;  
o upowszechnienia znajomości narzędzi i procedur demokratycznego podejmowania decyzji oraz 

umiejętności wykorzystania ich w praktyce; 
o propagowania koncyliacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów lokalnych, tworzenia przestrzeni do 

dyskusji, debaty i dialogu (w tym kontekście również zwiększania rozpoznawalności NGOsów jako ważnych 
aktorów życia społecznego);  

o budowania świadomości wagi i roli informacji, a także rozwijania kompetencji związanych z weryfikacją oraz 
umiejętnością interpretacji informacji pochodzących z różnych źródeł;  

o upowszechnienia demokratycznych praktyk istniejących w instytucjach lokalnych (tak jednostkach 
samorządu terytorialnego, innych instytucjach publicznych, jak i organizacjach pozarządowych czy grupach 
nieformalnych);  

o zwiększenia bezpośredniego zaangażowania członków/mieszkańców w kształtowanie polityk lokalnych;  
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o zwiększenia angażowania się w działania na rzecz wspólnoty (edukacja obywatelska, zaufanie, dialog), 
wzmocnienia poczucia sprawczości, zaangażowania obywateli (również w sprawy codzienne) i mobilizacji 
społeczności, propagowania ruchów wolontariackich i działań pro publico bono;  

o facylitowania współpracy pomiędzy lokalnymi interesariuszami, m.in. na rzecz pogłębienia procesów 
integracji społecznej;  

o nabycia kompetencji społecznych niezbędnych do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.  
W ramach naboru wniosków na projekty interwencyjne priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące tematów o 
znaczeniu szczególnym w Programie, tj.:  

 w obszarze 1: 
o Działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/ uchodźczyniami.  
o Działania wspierające osoby LGBT+.  
o Działania antydyskryminacyjne.  

 w obszarze 2:  
o Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

 w obszarze 3:  
o Działalność strażnicza.  
o Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych. Wniosek otrzyma dodatkowe 

punkty na etapie oceny merytorycznej, jeśli opisany w nim projekt w istotnej części dotyczy tematu o 
znaczeniu szczególnym w wybranym obszarze wsparcia. 

 
Wnioski mogą składać tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw 
ubiegających się o grant, mogą być tylko podmioty, które spełniają następujące kryteria:  

 są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół 
Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;  

 przed podpisaniem umowy grantowej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe lub – jeśli nie są 
zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za 
ostatni rok sprawozdawczy (w przypadku organizacji działających krócej niż 12 miesięcy – zestawienie 
przychodów i kosztów za okres funkcjonowania organizacji);  

 są niezależne3 od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i 
podmiotów komercyjnych;  

 nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski 
przeznaczają na cele statutowe;  

 działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków4 ;  

 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 publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych;  

 żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wnioskodawcami mogą być:  

 stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.). Przed zawarciem umowy grantowej stowarzyszenie 
zwykłe będzie musiało przedstawić: o pisemną zgodę/uchwałę wszystkich członków na zawarcie umowy 
grantowej, o pełnomocnictwo dla zarządu/przedstawicieli stowarzyszenia do podpisania umowy grantowej w 
imieniu stowarzyszenia;  

 fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. 
zm.). O grant nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru;  

 związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.); 

 spółdzielnie socjalne. Spółdzielnia socjalna może ubiegać się o grant, tylko jeżeli jej członkami są wyłącznie 
osoby fizyczne i/lub organizacje pozarządowe i/lub kościelne osoby prawne5 w rozumieniu Ustawy z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 z późn. zm.);  
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 spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą znajdować się w umowie lub 
statucie spółki). Ponadto: o spółka może starać się o grant, tylko jeżeli jej akcjonariuszami/ wspólnikami są 
wyłącznie następujące podmioty (jeden lub więcej): stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, fundacja, 
spółdzielnia socjalna, koło gospodyń wiejskich, kościelna osoba prawna, które znajdują się wśród podmiotów 
uprawnionych do starania się o grant, o o grant nie może ubiegać się spółka, której akcjonariuszem/ 
wspólnikiem jest tylko jedna organizacja i jednocześnie zarząd spółki jest jednoosobowy;  

 koła gospodyń wiejskich utworzone na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń 
wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553, 932 z późn. zm.), działające jako stowarzyszenie na podstawie Ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.) lub działające jako 
samodzielne kółko rolnicze na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych 
organizacjach rolników (Dz.U. 2019 poz. 491 z późn. zm.). Kwota grantu nie może przekraczać określonej 
przez zebranie członkiń koła najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć podmiot;  

 kościelne osoby prawne spełniające kryteria wymienione w poprzednim akapicie, 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, o ile: o ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym; o mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. 

Partnerstwo 
Wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie albo we współpracy z Partnerem lub Partnerami. Partnerzy 
muszą podzielać cele realizowanego projektu, aktywnie uczestniczyć w jego przygotowaniu i realizacji oraz 
przestrzegać wymogów formalno-prawnych Programu.  
Partnerami w projekcie mogą być:  

 organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, niekomercyjne i komercyjne (z wyłączeniem 
jednoosobowej działalności gospodarczej) z: Polski, pozostałych Państw-Beneficjentów Funduszy EOG i 
Funduszy Norweskich (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Ukrainy;  

 organizacje międzynarodowe6 , ich organy lub przedstawicielstwa;  

 grupy nieformalne z Polski, o ile działają na rzecz dobra publicznego, są dobrowolne i niedyskryminujące, 
niezależne od władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych władz publicznych, partii politycznych, 
instytucji religijnych i podmiotów komercyjnych. Jeśli Partnerem jest grupa nieformalna, to: o deklarację i 
umowę partnerską w jej imieniu podpisuje jedna osoba mająca stosowne upoważnienie pozostałych 
członków/członkiń, o koszty związane z jej udziałem w projekcie pokrywa Grantobiorca z grantu lub 
nieobowiązkowego wkładu własnego, czyli nie jest możliwe przekazanie środków grupie nieformalnej. 

Partnerstwa z podmiotami z Państw-Darczyńców  
Organizacje, które przygotują projekty w partnerstwie z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii, mogą 
ubiegać się o dodatkowe środki (niewliczane do podstawowej wysokości grantu) przeznaczone na pokrycie kosztów 
udziału Partnera/Partnerów z tych państw i współpracy dwustronnej w projekcie. Dodatkowa kwota nie jest zależna 
od liczby Partnerów z Państw-Darczyńców i może wynosić do 15% podstawowej wysokości grantu, maksymalnie 
2250 EUR. 
 
Wysokość dotacji: 

 kwota przeznaczona na granty w konkursie interwencyjnym wynosi łącznie 596.581,97 EUR, z czego w 1. turze 
przyznano granty na łączną kwotę 292.593,39 EUR, a na 2. turę przypada kwota 303.988,58 EUR; w podziale 
na Obszary wsparcia to: 
o Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 290.176,97 EUR, 
o Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu– kwota 78.555 EUR, 
o Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w 

tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota 227.850 EUR. 

 minimalna kwota grantu: 6000 EUR; 

 maksymalna kwota grantu: 15.000 EUR; 

 wkład własny: nieobowiązkowy, 
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 możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: 
do 2.250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym do 22 maja 2023 roku. 
Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów: 

 termin składania wniosków: 22.11.2022 – 21.12.2022 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.02.2023); 

 termin składania wniosków: 22.12.2022 – 20.01.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.03.2023); 

 termin składania wniosków: 21.01.2023 – 21.02.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 18.04.2023); 

 termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 19.05.2023); 

 termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 16.06.2023); 

 termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 14.07.2023). 
Wnioski można składać wyłącznie w Elektronicznym systemie naboru wniosków i zarządzania projektami 
(Generatorze), dostępnym na stronie: https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl. Instrukcja składania 
wniosków w Generatorze znajduje się w systemie i na stronie internetowej Programu https://aktywniobywatele-
regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2.  
Do wniosku w Generatorze należy dołączyć : 

 Plan działań komunikacyjnych (w formacie PDF, RTF, MS Word albo Open Office). Wzór Planu dostępny jest 
na stronie internetowej Programu https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2 

 Skan deklaracji Partnera/ Partnerów (w formacie PDF, PNG, JPG lub JPEG), określającej jego/ ich rolę i 
zadania w realizacji projektu i podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Partnera, o ile projekt 
uwzględnia udział Partnera/Partnerów. W przypadku większej liczby Partnerów należy załączyć osobne 
deklaracje każdego z nich. Wzór deklaracji Partnera znajduje się na stronie internetowej Programu 
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2. W przypadku Partnera/Partnerów z 
Państw-Darczyńców, deklaracja musi być sporządzona w języku angielskim. 

 
Punkty kontaktowe Państw-Darczyńców to: 

 Islandia: Islandzkie Centrum Praw Człowieka (Icelandic Human Rights Centre, https://www.humanrights.is/en), 
email: margret@humanrights.is.  

 Norwegia: Norweski Komitet Helsiński (Norwegian Helsinki Committee, https://www.nhc.no), email: 
acf@nhc.no. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/ 
 
 











 
 
 

mailto:margret@humanrights.is
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/
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Fundacja im. Stefana Batorego 

ul. Sapieżyńska 10a 
00-215 Warszawa 

tel. +48 22 536 02 00 
batory@batory.org.pl 

http://www.batory.org.pl/ 
 
 
 

 
Dla Białorusi - Для Беларусі 
 
Celem Konkursu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego  
oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.  
Dotacje udzielane będą na przedsięwzięcia dotyczące: 

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

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

 prowadzenia niezależnych badań i analiz, 

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

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

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

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







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

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

 wsparcie i doradztwo – prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla 
kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(98,97,116,111,114,121,64,98,97,116,111,114,121,46,111,114,103,46,112,108)+'?')
http://www.batory.org.pl/
http://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/dla-bialorusi/
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publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań prenatalnych, opieki prenatalnej 
i legalnej aborcji; 

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

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



 
 
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/ 
 
 



mailto:prawakobiet@batory.org.pl
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/
https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-pomocy-pomagajacym/
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Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych  

ul. Kościuszki 35A 1 piętro,  
50-011 Wrocław  
tel.: 53 400 20 60 

biuro@iwop.pl  
https://www.iwop.pl/ 

 
 
 
 

Wspieraj lokalnie 
 
Celem oferty jest 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 
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 

















https://www.iwop.pl/wspieraj-lokalnie/o-projekcie
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Fundacja Komputronik 

ul. Wołczyńska 37 
60-003 Poznań 

kontakt@fundacjakomputronik.pl 
https://fundacjakomputronik.pl/ 

 
 
 
 
Wsparcie charytatywne 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów zgodnych z realizacją celów Fundacji, które mają wpływ na 
kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi 
społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. 
Zespół Opiniujący dokonuje analizy przesłanych wniosków. Przy wyborze wniosków Rada Opiniująca kieruje się 
następującymi kryteriami: 

 stopień zgodności z celami statutowymi Fundacji Komputronik; 

 poprawność uzupełnionego wniosku pod względem formalnym (kompletność dokumentu, osobowość prawna 
wnioskodawcy itd.); 

 znaczenie wpływu projektu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów; 

 realność i praktyczność koncepcji do realizacji. 
 
Wnioski mogą składać: 

 osoby prywatne; 

 instytucje. 
 
Wysokość dotacji: wsparcie charytatywne może zostać udzielone w postaci pomocy materialnej, np. dotacje 
pieniężne czy karty podarunkowe oraz pozamaterialnej, np. szkolenia. Wsparcie skierowane jest dla osób bądź 
instytucji, które już posiadają inspiracje i przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we wniosku. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy 
kalendarzowych zgłoszenia, rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego 
kwartału. Wnioski złożone od 1.04.2021 do 30.06.2021 zostaną rozpatrzone 15.07.2021.Podmioty ubiegające się o 
wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 
Uzupełniony wniosek oraz załączniki należy wysłać pocztą mailową na adres: fundacja@fundacjakomputronik.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacjakomputronik.pl/zloz-wniosek/ 
 
 













mailto:kontakt@fundacjakomputronik.pl
https://fundacjakomputronik.pl/
mailto:fundacja@fundacjakomputronik.pl
https://fundacjakomputronik.pl/zloz-wniosek/
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Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

ul. Traugutta 7/9 
00-067 Warszawa 

tel./fax (22) 826 83 24 
poczta@kronenberg.org.pl 

www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm 
 
 
 
 

Program Dotacji  
 
Celem Konkursu jest realizacja działań w ramach poniższych obszarów programowych: 

 Innowacje w edukacji, 

 Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, 

 Dziedzictwo kulturowe, 

 Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, 

 Priorytety ochrony zdrowia, 

 Polityka społeczna. 
Wnioski mogą składać instytucje nie działające dla zysku takie jak m.in.: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 uczelnie wyższe, 

 szkoły, 

 domy kultury, 

 biblioteki, 

 jednostki samorządu terytorialnego. 
Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. 
 
Termin składania wniosków publikowany jest na bieżąco na stronie Fundacji. Wnioskodawcy zobowiązani są do 
uzupełnienia formularza zamieszczonego na stronie www.kronenberg.org.pl Na podstawie formularzy Zarząd 
Fundacji wybierze Wnioskodawców, którzy będą uprawnieni do dalszego aplikowania. Biuro Fundacji udzieli 
Wnioskodawcom odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych od nadesłania formularza. Informacja o zakwalifikowaniu się 
do II etapu zostanie przesłana Wnioskodawcy na podany.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm  
 
 





















mailto:poczta@kronenberg.org.pl
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm


  

 

- 29 - 
 

Fundacja Liderzy Przemian/Study Tours to Poland 

Al. Jerozolimskie 133 lok.56 
02-304 Warszawa 
Tel. 691 848 002 

https://leadersofchange.pl/ 
 




 
Study Tours to Poland (STP) 
Konkurs dla organizatorów wizyt studyjnych dla studentów 2023 



Celem Konkursu jest wzmocnienie potencjału studentów na rzecz ich zaangażowania w życie społeczności 
lokalnych, funkcjonowanie instytucji demokratycznych ich krajów i rozwój kompetencji społecznych poprzez 
prezentację doświadczeń Polski. W ramach konkursu oferowane jest dofinansowanie wizyt studyjnych w Polsce. 
Uczestnikami wizyt będą się studenci z Ukrainy, Mołdawii.  
Uczestnicy wizyt studyjnych. 
Program wizyt studyjnych w Polsce adresowany jest do studentów z Ukrainy i Mołdawii. Organizator konkursu 
zaprasza osoby w wieku 18-21 lat, które umiejętnie łączą studia z realizacją własnych pasji, zaangażowaniem 
społecznym. Wizyty odbywają się w grupach do 13-osobowych. Organizatorzy wizyt po zakwalifikowaniu do udziału 
w Programie STP otrzymują imienną listę uczestników wizyty – współpraca w ramach Programu Study Tours to 
Poland dla studentów nie obejmuje zatem elementu rekrutacji ich uczestników. 
Program wizyty trwa 11 dni włączając dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników i powinien obejmować zagadnienia 
tematyczne obowiązkowe oraz fakultatywne: 

 Zagadnienia obowiązkowe:  
o Europejskość i historia – wymiar cywilizacyjno-kulturowy UE poprzez kontekst Polski w Europie. Unia 

Europejska jako projekt cywilizacyjny, obecne wyzwania stojące przed UE;  
o Samorządność i świadomy obywatel – subsydiarność, rola samorządu i jego relacje z administracją 

rządową; współpraca pomiędzy samorządem i społecznością lokalną (np. budżet partycypacyjny, programy 
współpracy), aktywność organizacji pozarządowych, ruchów nieformalnych; wolontariat;  

o Demokracja/transformacja – stworzenie wspólnego języka i ustalenie w grupie definicji pojęć, którymi się 
posługujemy, znaczeń, wartości, które za tym stoją; funkcja i rola państwa prawa;  

o Regionalność – zarażanie uczestników miłością do „małych ojczyzn” poprzez pokazanie specyfiki 
(kulturowej, historycznej, językowej itp.) regionu, w którym przebywają;  

o Inspiracja – spotkania z liderami – ciekawymi osobowościami ze świata polityki, NGO, kultury, biznesu, z 
ludźmi „którym się chce” itp. – indywidualne historie sukcesu jak inspiracja dla uczestników;  

o Dzień z Polakiem – stworzenie uczestnikom możliwości poznania codzienności Polaków – spotkanie 
rówieśników, aktywnego seniora; wizyty w polskim domu czy akademiku, spędzenie dnia z Polką/Polakiem 
indywidualnie lub w mniejszych grupach. 

 Zagadnienia fakultatywne (należy wybrać co najmniej 3 tematy z listy poniżej):  
o Komunikacja – media, Internet, krytyczne myślenie;  
o Edukacja formalna i pozaformalna – system szkolnictwa, nauka wyższa, różne modele edukacyjne, rola 

metod aktywnych, uczenie się przez całe życie – np. Uniwersytety III Wieku;  
o Postawy – role społeczne – jak się zmieniają współcześnie, w np. kobieta – mężczyzna; ekologia w życiu 

codziennym – jak na poziomie praktycznym, indywidualnym dbać o środowisko itp.;  
o Ekonomia – zasady funkcjonowania wolnego rynku, warunki prowadzenia biznesu w Polsce, państwo a 

gospodarka – mechanizmy wsparcia, podatki, inkubatory, parki technologiczne, spółdzielnie socjalne, 
przedsiębiorczość społeczna itp.;  

o Kultura jako przestrzeń doświadczania i współdziałania – poszerzenie sposobu prezentacji zagadnień 
związanych z kulturą – nie tylko wizyty w teatrze, kinie czy na koncercie, ale udział np. w warsztatach, w 
których samemu coś się tworzy, prezentacja ośrodków kultury działające w oparciu o model partycypacyjny, 
NGO zaangażowane w kulturę szukające innowacyjnych form itp.  

o Wyzwania globalne XXI wieku, np. zmiany klimatyczne. 

https://leadersofchange.pl/
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Zaleca się uwzględnienie w programie wizyty następujących elementów, które przyczynią się do integracji 
uczestników i ich większego zaangażowania w wizytę:  

 Aktywność uczestników – stworzenie uczestnikom okazji do prezentacji swojego kraju (np. w ramach 
wieczorów tematycznych), możliwość czynnego włączenia się we współorganizację wizyty;  

 Przestrzeń dla grupy – przestrzeń do dyskusji w grupie, lepszego poznawania się uczestników z 
poszczególnych krajów, wspólna realizacja jakiegoś zadania, np. w ramach warsztatów. 

Program wizyty powinien przyczynić się do wieloaspektowego poznania Polski oraz zainspirować jego uczestników 
do zaangażowania społecznego i stawania się świadomymi obywatelami.  
Wizyty w ramach Programu STP nie są wizytami wyspecjalizowanymi, tzn. nie mogą być poświęcone wyłącznie 
zagadnieniom społecznym, samorządowym czy funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.  
W ramach wizyty uczestnicy powinni brać udział w różnego rodzaju formach zajęć: wykładach, dyskusjach, 
prezentacjach, warsztatach, wyjazdach studyjnych itp. (prośba organizatora konkursu o równowagę w 
zastosowaniu poszczególnych form). Organizator sugeruje włączenie do programu wizyty interaktywnych 
elementów służących podnoszeniu kompetencji uczestników –– przykładowy katalog tematów: praca projektowa, 
aktywizujące formy nauczania, planowanie własnego rozwoju, praca w grupie, wypowiadanie się i argumentowanie 
np. poprzez debaty oksfordzkie, badanie potrzeb otoczenia itd.  
Oczekuje się zaplanowania działań programowych w czasie całej wizyty (nie przewidujemy dni wolnych dla 
uczestników). 
 
Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe mające:  

 siedziby w miastach będących ośrodkami akademickimi; 

 doświadczenie w realizacji projektów i działań edukacyjnych na rzecz młodzieży i dorosłych oraz społeczności 
lokalnych, w tym działań o charakterze międzynarodowym; 

 dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji wizyty studyjnych. 
 
Wysokość dotacji: organizatorzy konkursu przewidują przyznanie dotacji w wysokości 50 000 zł na każdą 13-
osobową grupę na program trwający 11 dni. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 12 stycznia 2023 r. do godz. 23:59. Wnioski 
należy składać online (tj. I etap rekrutacji). Aplikacja rekrutacyjna Konkurs dla organizatorów wizyt dla studentów 
dostępna jest na stronie https://form2.studytours.pl/. II etap ma formę rozmów kwalifikacyjnych, na które 
zaproszone zostaną wybrane organizacje. Rozmowy odbędą się w terminie do 27 stycznia 2023 roku. 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:  

 Ewa Romanowska, koordynatorka programu STP dla studentów, e-mail: ewa.romanowska@borussia.pl, tel. 
510 535 916 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://studytours.pl/organizatorzy/ 
 
 
 









 
 
 
 
 

https://studytours.pl/organizatorzy/
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Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

ul. Targowa 25 
03-728 Warszawa 
tel. (22) 618 66 77 

fundacja@fundacjalotto.pl  
www.fundacjalotto.pl 

 
 
 
 

Program grantów 
 

Celem Konkursu jest współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspierane 
są także inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: 

 sport; 

 kultura; 

 dziedzictwo narodowe; 

 edukacja; 

 pomoc społeczna. 
 
Wnioski mogą składać organizacje non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby 
sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne 
organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. 
 
Wysokość dotacji nie została określona. 
 
Termin składania wniosków - o wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy. Warunkiem uzyskania 
Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na 
stronie http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym 
„Wniosku o wsparcie”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/  

 
 

 
 
 
„odLOTTOwe ferie” 
 
Celem Konkursu jest wsparcie realizacji zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat 
poprzez udzielanie darowizn pieniężnych w wysokości do 25.000 zł na pokrycie kosztów realizacji zajęć podczas 
ferii zimowych. 
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu). 
Obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach zgodnych z terminami ferii 
zimowych ogłoszonych przez MEiN na 2023 rok w każdym województwie, tj.: 

 16 – 29 stycznia 2023 r., województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie; 

 23 stycznia – 5 lutego 2023 r., województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 

 30 stycznia – 12 lutego 2023 r., województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie; 

 13 – 26 lutego 2023 r., województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie. 
UWAGA – wniosek należy złożyć najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem obozu. 
Każdy obóz powinien: 

mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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 trwać od 5 (pięć) do 10 (dziesięć) dni, a przerwa weekendowa (sobota-niedziela) może, ale nie musi być 
zaliczana do czasu trwania obozu; 

 dzienny czas zajęć nie może być krótszy niż 4 (cztery) godziny zegarowe; 

 mieć charakter stacjonarny; 

 zapewniać zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne; 

 plan zajęć musi obejmować cały czas pobytu uczestników na obozie, nie uwzględnia się tzw. „czasu wolnego”; 

 każdego dnia obozu Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom przynajmniej jednego ciepłego 
posiłku. 

Kadra prowadząca zajęcia na obozie musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Udział środków własnych Organizatora lub środków pochodzących z innych źródeł finansowania wynosi co najmniej 
5% (pięć procent) łącznych kosztów obozu. 
Do kosztów ze środków własnych Organizator może zaliczyć opłaty za prąd oraz ogrzewanie, o ile zajęcia 
odbywają się w stałej siedzibie Organizatora. 
Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) uczestników obozu (w trakcie obozu nie może 
następować wymiana uczestników). 
Liczba uczestników obozu oraz zasady jego realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 
Okres dofinansowania może obejmować od 5 do 10 dni obozu. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, które 
prowadzą działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24), które w swoich celach 
statutowych mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zarejestrowane 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

 jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18) prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży (np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, jednostki budżetowe, 
samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury), 

 podmioty prawa handlowego prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe. 
 
Wysokość dotacji: stawka dofinansowania do obozu przypadająca na jednego uczestnika nie może przekroczyć 
kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto za dzień, jednak nie więcej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych) 
brutto za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie na: wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, 
wynagrodzenie kadry, bilety na atrakcje, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym drobny sprzęt sportowy, 
gry planszowe, materiały plastyczne), materiały promocyjne, nagrody w konkursach, transport w ramach dojazdu do 
obiektów/miejsc niebędących stałym miejscem odbywania się zajęć, ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz 
ubezpieczenie OC kadry. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem obozu, zgodnie z 
terminami obozów, podanymi dla poszczególnych województw. Aby złożyć wniosek należy Kliknąć w przycisk 
„Złóż wniosek” znajdujący się poniżej. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze 
wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji) lub zalogować się, jeśli organizacja posiada już konto. 
Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „odLOTTOwe ferie”. Po wypełnieniu wszystkich zakładek i dołączeniu 
wymaganych dokumentów należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/ 
 
 
 

 
 

https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/
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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, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych;  

 pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą;  

 działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk 
podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej;  

 opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu 
gazowniczego, i muzeów;  

 pomocy Polonii i Polakom za granicą;  

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

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

 ochrony i promocji zdrowia;  

 pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej;  

 rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;  

 ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą;  

 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów 
historycznopatriotycznych oraz kształtowania postaw obywatelskich;  

 ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego;  

 dobroczynności i działalności charytatywnej;  

 kultu religijnego. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań 
publicznych;  

 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 roku - Prawo oświatowe oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy;  

 inne podmioty realizujące Przedsięwzięcia zgodne i wspierające cele statutowe Fundacji, w szczególności 
podmioty takie jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytucje 
badawcze, kluby sportowe, placówki opiekuńcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.  

 
Wysokość dotacji: nieznana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ciągu całego roku. Podstawą ubiegania się o Darowiznę jest 
złożenie za pośrednictwem formularza elektronicznego prawidłowo wypełnionego Wniosku wraz z załącznikami, po 
uprzednim zarejestrowaniu się Wnioskodawcy w systemie wniosków znajdującym się na stronie internetowej 
Fundacji (zakładka ZŁÓŻ WNIOSEK). Do Wniosku należy dołączyć skany następujących dokumentów:  

mailto:fundacja@pgnig.pl
https://fundacja.pgnig.pl/
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 odpis z KRS lub z innego rejestru – jeżeli Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym w KRS lub innym 
rejestrze,  

 statut, regulamin lub umowę, na podstawie której działa Wnioskodawca,  

 kosztorys Przedsięwzięcia,  

 pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające należyte umocowanie osób składających Wniosek w 
imieniu Wnioskodawcy,  

 oświadczenie o przeznaczeniu zysku jaki może zostać osiągnięty z Przedsięwzięcia – jeżeli Wnioskodawca jest 
podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,  

 oświadczenie potwierdzające, że przedkładane kopie (skany) dokumentów są zgodne z oryginałem i zawierają 
aktualne oraz prawdziwe dane. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/ 
 
 





 

Fundacja PZU 

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

www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu 
 
 
 
 
Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych 
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami działania  
i mieszczący się w ramach działalności statutowej Fundacji. Wspierane są, przede wszystkim, nowatorskie projekty. 
Cenione są skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być 
kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające 
osobowość prawną. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. Jeżeli kwota wnioskowana w trybie 
pozakonkursowym przekracza 100 000 zł, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do 
rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU. 
 
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 
 

 


https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/
mailto:fundacja@pzu.pl
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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Dotacje pozakonkursowe dla instytucji publicznych 
 
Celem Konkursu jest finansowanie przedsięwzięć zgodne z jej celami statutowymi, Fundacji tj. w zakresie:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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. 
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Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w trybie ciągłym. Podstawą ubiegania się o Dotację jest 
złożenie wniosku on-line o dotację przez stronę internetową Fundacji, w zakładce „Złóż wniosek”, za 
pośrednictwem systemu on-line na stronie internetowej: www.fundacjapzu.pl 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundacjapzu.pl/konkursy-i-dotacje/instytucje-publiczne.html 

 
 

 
 
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

Al. Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa 

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

 
 
 
 
Lekcja: Enter 
VII. nabór 
 
Celem Konkursu jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie 
im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania. Projekt ,,Lekcja: Enter” 
jest realizowany przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz 
Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych). 
„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których 
nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, 
rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają 
ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z 
pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji. 
Realizację projektu przewidziano na lata 2019 – 2023, w tym czasie ze szkoleń skorzystało i docelowo skorzysta 
ponad 75 000 nauczycieli. 
Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 8 miesięcy. Planowana data zakończenia projektu w VII 
naborze nie może być późniejsza niż 15 maja 2023 r. 
 
Wnioski mogą składać 

 placówki doskonalenia nauczycieli; 

 organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli; 

 jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli; 

 szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia 
nauczycieli. 

Podmiot ma możliwość składania wniosku na jedno województwo lub wniosku na kilka województw jednocześnie. 
Nie ma limitów co do liczby składanych wniosków oraz liczby zawieranych partnerstw. 
 
Wysokość dotacji: 

 minimalna kwota grantu to 150.000 zł, a maksymalna – 450.000 zł 

 maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł 

mailto:bilateralne@frse.org.pl
https://www.frse.org.pl/
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 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie ma w edycji VII. charakter ciągły. Wnioski będą oceniane według kolejności 
ich złożenia. Muszą być złożone nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu. 
Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie 
projektu. 
Jak skorzystać ze szkoleń: 

 Dyrekcja zgłasza szkołę do Realizatora. Z każdej szkoły zgłaszani są 2 nauczyciele reprezentujący minimum 2 
grupy przedmiotowe, w tym członka kadry kierowniczej. Zgłoszenia przyjmują Realizatorzy działający w 
każdym województwie, dla wielkopolski są to: 
o Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA, kontakt Dorota Smolarz, telefon: 533 365 845, 

d.smolarz@lechaa.pl; 
o Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”, kontakt Ewa Roszyk, tel. 504 465 127, 

mail: solidarnosc.sekcja.oswiata@gmail.com; 
o Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", kontakt Anna Młynarczyk, tel. 798 

690 123, mail: a.mlynarczyk@swp.org.pl; 

 w ramach udziału w Projekcie „Lekcja:Enter” nauczyciel: 
o Zgłasza się do lokalnego projektu, w którym szkoła bierze udział oraz wypełnia test kompetencji cyfrowych 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://lekcjaenter.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-grantowy 
 
 





 
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 
 
Celem Konkursu jest  zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do 
podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, 
pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. 
W roku 2023 priorytety Funduszu to: 

 Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, 
tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską. 

 Polska i litewska młodzież przeciwko wojnie w Ukrainie i za społeczeństwem obywatelskim Białorusi. 

 Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów. 
o Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego. 
o Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z obchodami 700-lecia Wilna. 
o Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z 450. rocznicą podpisania aktu konfederacji 

warszawskiej. 
W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z trzech obszarów tematycznych. 
Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, 
priorytecie.  
Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów: 

 Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej; 

 Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w 
tym publikacje. 

Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych działań, jak również systemem dofinansowania. 
Uczestnicy projektów: młodzież. Komitet priorytetowo traktuje projekty włączające w inicjatywy młodzież z 
mniejszymi szansami. Wiek uczestników: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie. 
Liczba wszystkich uczestników: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba przedstawia sumę 
uczestników obu krajów). 
Zasady jakościowe projektów: 

https://wnioski.lekcjaenter.pl/
https://wnioski.lekcjaenter.pl/
mailto:d.smolarz@lechaa.pl
mailto:solidarnosc.sekcja.oswiata@gmail.com
https://lekcjaenter.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-grantowy
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 Edukacja pozaformalna. Każdy projekt powinien zostać zrealizowany w duchu i zgodnie z zasadami i 
metodologią edukacji pozaformalnej. Oznacza to, że uczestnictwo młodzieży powinno być dobrowolne, a rolą 
koordynatora jest wspieranie jej w wymyślaniu tematu projektu, realizacji i podsumowaniu go. 

 Edukacja międzykulturowa. Ze względu na bilateralny charakter projektu (dwa kraje) powinien on być oparty na 
edukacji międzykulturowej. Jego działania powinny pomagać uczestnikom poznawać drugą kulturę, tradycje, 
niwelować szok kulturowy, przełamywać stereotypy i nawiązywać do dialogu międzykulturowego. Wszystko to 
powinno mieć odzwierciedlenie w działaniach i harmonogramie. 

 Równe partnerstwo w realizowaniu projektu. Pomimo jednostronnego dofinansowania (jedna z grup stara się o 
finansowanie dla obu) projekt musi zostać zrealizowany w duchu partnerstwa. Jego pomysł i działania muszą 
zostać opracowane i zrealizowane przez obu partnerów. W polsko-litewskich projektach dofinansowanych 
przez Fundusz, nie ma gospodarza i gości, są partnerzy, co oznacza, że zarówno polska strona, jak i litewska, 
ma takie sama prawa i obowiązki i powinna wnieść taki sam wkład w projekt. 

 Aktywne uczestnictwo młodzieży na każdym etapie projektu. Projekty dofinansowane przez Fundusz muszą 
opierać się na działaniach młodzieży, powinny być tworzone i realizowane przez nią. Tylko wtedy będzie 
można zapewnić w pełni edukacyjny charakter projektu opartego na edukacji pozaformalnej, której jedną z 
zasad jest nauka poprzez działanie. Młodzież powinna mieć decydujący wpływa na temat projektu, jego 
programu, a także realizacje. 

 Uczestnictwo młodzieży reprezentującej zróżnicowane grupy etniczne i narodowościowe. Należy pamiętać, iż 
celem Funduszu jest zbliżanie do siebie narodów Polski i Litwy. Wszelkie działania przedstawione w projekcie 
powinny realizować ten cel m.in. poprzez zbudowanie odpowiedniej grupy, programu, wybór odpowiednich 
działań, które pozwolą na poznanie młodym ludziom, w sposób wyczerpujący, sąsiada z za granicy. 

 Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów. Od 2015 roku upowszechnianie i wykorzystywanie 
rezultatów projektów stało się jednym z sześciu głównych kryteriów jakości projektów Funduszu. Ma to na celu 
pokazanie, że realizowane przedsięwzięcia to nie wyjazdy turystyczne, a realne projekty edukacyjne, z których 
wynikają ciekawe i wartościowe rezultaty. 

 Zarządzanie projektami młodzieżowymi. Dobrze zrealizowany projekt, to dobrze zaplanowany i zarządzany 
projekt. Ważne, aby projekt został dobrze przygotowany, zrealizowany, zewaluowany i wypromowany. Ważne 
także są aspekty logistyczne i te zapewniające bezpieczeństwo jego uczestnikom. Zarządzanie projektem 
młodzieżowym można spokojnie przekazać młodzieży, pod warunkiem, że w koordynatorze i opiekunach będą 
mieli zawsze wsparcie. 

 Wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Od 2018 roku, zostaje dodane nowe kryterium jakościowe 
związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w projektach młodzieżowych. 

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2023 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 
kwietnia a 31 października 2023 roku. 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane zgodnie z prawem Litwy lub Polski osoby prawne, posiadające 
doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą. 
Według formy prawnej mogą to być: 

 instytucje oświatowe; 

 instytucje publiczne; 

 organizacje pozarządowe. 
Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie – do 
Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie. 
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach tego samego formatu. 
Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu. 
Organizacja partnerska 
Wnioskodawca musi posiadać litewską organizację partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. 
Organizacja partnerska musi wypełnić część III wniosku, tj. „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo musi 
zostać dołączona do wniosku. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Wzór 
deklaracji dostępny jest w zakładce Dokumenty. 
Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach 
złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły 
jako pierwsze. 
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Wysokość dotacji: 

 Format 1: 
o Finansowanie do 100% kosztów projektu, jednak nie mniej niż 1 500 euro i nie więcej niż 15 000 euro na 

projekt. 
o Budżet wniosku wypełniany jest w EUR, a następnie automatycznie przeliczany po kursie z miesiąca 

ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc grudzień 2022  1 EUR = 4,673 PLN. 
o Rozliczenie kosztów podróży do i z miejsca działań: 0,17 euro/km/osoba; Stawka obejmuje podróż w dwie 

strony. Odległość jest liczona względem najkrótszej trasy w Google Maps (z miejsca wyjazdu grupy do 
miejsca działania) 

o Rozliczenie kosztów przygotowania projektu: po 250 euro dla polskiego i litewskiego partnera (maksymalnie 
500 euro na projekt). Grupa koordynująca jest zobligowana umową do przekazania kwoty 250 euro grupie 
partnerskiej. 

o Rozliczenie kosztów wyżywienia i zakwaterowania: 30 euro na uczestnika na dzień projektu. 
o Rozliczenie kosztów działań: 10 euro na uczestnika na dzień projektu. 
o Rozliczenie kosztów upowszechniania rezultatów: do 15% sumy kosztów przygotowań, zakwaterowania i 

wyżywienia oraz działań. 
o Rozliczenie kosztów specjalnych: do 1500 euro na projekt - są to koszty związane ze szczególnymi 

potrzebami młodzieży z mniejszymi szansami, 

 Format 2: 
o Finansowanie do 100% ogólnych kosztów projektu, jednak nie mniej niż 1 500 euro i nie więcej niż 7 500 

euro na projekt. Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia we wniosku 100% budżetu projektu. 
Grupa koordynująca jest zobligowana umową do przekazania grupie partnerskiej kosztów działań 
narodowych. 

o Rozliczenie wynagrodzeń: Wynagrodzenia bezpośrednio związane z działaniem - koszty rzeczywiste. 
o Rozliczenie kosztów podróży: Koszty najtańszego transportu liniowego/prywatnego, gwarantującego 

bezpieczeństwo przejazdu: koszty rzeczywiste. 
o Rozliczenie kosztów wyżywienia i zakwaterowania: koszty rzeczywiste; 
o Rozliczenie kosztów spotkań a) Wynajem pomieszczeń; b) Pozostałe koszty np. materiały biurowe, 

plastyczne, promocja, gadżety): Koszty wynikające z realizacji spotkań projektowych, np. wynajem sali, 
sprzętu, zakup materiałów, gadżetów itp. koszty rzeczywiste; 

o Rozliczenie kosztów opracowania/wydania materiałów/tłumaczenia/informacji a) Opracowanie/wydanie 
materiałów; b) Tłumaczenie: koszty rzeczywiste; 

o Rozliczenie Kosztów upowszechniania i wykorzystywania rezultatów: koszty rzeczywiste; 
o Rozliczenie kosztów działań w grupach narodowych: Koszty związane z działaniami odbywającymi się w 

grupach narodowych podczas przygotowań do spotkania - koszty rzeczywiste; 
o Rozliczenie pozostałych kosztów bezpośrednio związane z realizacją projektu: Pozostałe koszty związane z 

realizacją projektu (np. bilety wstępu, koszty specjalne w przypadku niepełnosprawnych uczestników) - 
koszty rzeczywiste. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 stycznia 2023 r. do godz. 23:59. Każdy projekt 
powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami, wskazanymi poniżej: 

 formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie); 

 deklaracja partnerska - część III wniosku  (organizacja partnerska z Litwy musi deklaracje wypełnić i podpisać, 
wnioskodawca musi deklarację zeskanować i załączyć skan w systemie online, jako załącznik) 

 oświadczenie - część VIII wniosku (należy podpisać, zeskanować i załączyć skan w systemie online, jako 
załącznik) 

 dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (patrz poniżej). 

 Każda organizacja jest zobowiązana dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające status 
prawny: 

 organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS (generowany ze 
strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) oraz oświadczenie NIP; 

 instytucje publiczne: uchwała lub decyzja mająca moc prawną bądź inny oficjalny dokument odnoszący się do 
danej instytucji publicznej, potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania 

https://www.google.pl/maps
http://online.frse.org.pl/
https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/wp-content/uploads/2022/11/PLFWM_oswiadczenie_2023.docx
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zobowiązań finansowych, statut oraz oświadczenie NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu 
prowadzącego, jeżeli występuje. 

 Jeżeli osoba reprezentująca wnioskodawcę jest inna niż osoba wskazana w dokumentach prawnych, należy 
do wniosku załączyć pełnomocnictwo. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/nowe-zasady-konkurs-wnioskow-
polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-na-rok-2023/ 
 
 

 
 
 
Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 
 

Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów wedle następujących wariantów: 
 wariant A - realizacja projektu z młodzieżą ukraińską i organizacją partnerską z Ukrainy (przyjazd grupy 

ukraińskiej z Ukrainy do Polski); 

 wariant B - realizacja projektu z młodzieżą ukraińską przebywającą w Polsce bez udziału organizacji 
partnerskiej. 

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach PURWM powinny opierać się na corocznie określanych priorytetach. 
To one, wraz z celami ogólnymi PURWM, określają ramy projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając 
edukacyjne, kulturowe i społeczne potrzeby polsko-ukraińskiej współpracy. 
Priorytety PURWM na 2023 rok: 

 odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego; 

 rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczych inicjatyw 
młodzieży; 

 wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami 
oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania 
technologii cyfrowych; 

 wsparcie inicjatyw młodzieży na rzecz przezwyciężenia skutków wojny Rosji przeciwko Ukrainie, pomoc 
młodzieży, która ucierpiała w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, między innymi poprzez wolontariat; 

 wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku 
wśród młodzieży. 

Należy wybrać jeden z priorytetów. 
Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 maja do 31 
października 2023 roku. Należy założyć, że maj będzie przeznaczony na kontraktowanie umów projektów 
dofinansowanych w ramach konkursu. 
Zasady szczegółowe: 

 czas trwania działania: 5-10 dni, z wyłączeniem podróży; 

 wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku (opiekunowie/liderzy 
grup). Rada priorytetowo traktuje projekty, w których udział weźmie młodzież z mniejszymi szansami; 

 liczba uczestników: 10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy; 
Projekty mogą być realizowane na terytorium Polski. 
Zasady jakościowe projektów 

 Edukacja pozaformalna. Każdy projekt powinien zostać zrealizowany w duchu i zgodnie z zasadami i 
metodologią edukacji pozaformalnej. Oznacza to, że uczestnictwo młodzieży powinno być dobrowolne, a rolą 
koordynatora jest wspieranie jej w wymyślaniu tematu projektu, realizacji i podsumowaniu go. 

 Równe partnerstwo w realizowaniu projektu. Pomimo jednostronnego dofinansowania (jedna z grup stara się o 
finansowanie dla obu) projekt musi zostać zrealizowany w duchu partnerstwa. Jego pomysł i działania muszą 
zostać opracowane i zrealizowane przez obu partnerów. W polsko-ukraińskich projektach dofinansowanych 
przez Radę, nie ma gospodarza i gości, są partnerzy, co oznacza, że zarówno polska strona, jak i ukraińska, 
mają takie sama prawa i obowiązki i powinny wnieść taki sam wkład w projekt. 

https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/nowe-zasady-konkurs-wnioskow-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-na-rok-2023/
https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/nowe-zasady-konkurs-wnioskow-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-na-rok-2023/
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 Aktywne uczestnictwo młodzieży na każdym etapie projektu. Projekty muszą opierać się na działaniach 
młodzieży, powinny być tworzone i realizowane przez nią. Tylko wtedy będzie można stworzyć w pełni 
edukacyjny projekt oparty na edukacji pozaformalnej, której jedną z zasad jest nauka poprzez działanie. 
Młodzież powinna mieć decydujący wpływa na temat projektu, jego programu, a także realizacje. 

 Zarządzanie projektami młodzieżowymi. Dobrze zrealizowany projekt, to dobrze zaplanowany i zarządzany 
projekt. Ważne, aby projekt został dobrze przygotowany, zrealizowany, poddany ewaluacji i wypromowany. 
Ważne są także aspekty logistyczne i te zapewniające bezpieczeństwo jego uczestnikom. Zarządzanie 
projektem młodzieżowym można spokojnie przekazać młodzieży, pod warunkiem, że będą mieli wsparcie ze 
strony koordynatorów/opiekunów. 

 Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów. Upowszechnianie rezultatów ma na celu pokazanie, 
że realizowane przedsięwzięcia to nie wyjazdy turystyczne, a projekty edukacyjne, z których wynikają ciekawe 
i wartościowe rezultaty. Ważne, aby zaplanowane rezultaty były realne do zrealizowania przez młodzież i 
adekwatne do podejmowanych działań. 

 
Wnioski mogą składać zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których działalność 
skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz 
samorządy terytorialne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje się 
odpowiednio do organizacji partnerskich. 
Środki finansowe przyznane przez Narodowe Instytucje Zarządzające nie mogą przynosić zysków podmiotom 
realizującym projekt ani stanowić ich dochodu. 
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu. 
Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu. 
Podmioty zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji w Warszawie. Podmioty zarejestrowane na terytorium Ukrainy składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży 
i Sportu Ukrainy. 
W przypadku wyboru wariantu A, projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego 
kraju. 
Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach 
złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły 
jako pierwsze. 
Wnioskodawca występuje w konkursie o finansowanie całego projektu. 
Niezależnie od miejsca realizacji projektu wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie dla wszystkich 
organizacji występujących w projekcie. 
Organizacja partnerska 
Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację partnerską (w przypadku wyboru wariantu A), wraz z którą 
przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypełnić „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo 
musi zostać dołączona do wniosku. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską. Wzór 
deklaracji dostępny jest w zakładce Dokumenty na stronie ogłoszenia o naborze. 
 
Wysokość dotacji: 

 Finansowanie do 100% kosztów projektu, jednak nie mniej niż 1 500 euro i nie więcej niż 15 000 euro na 
projekt. 

 Budżet wniosku wypełniany jest w EUR, a następnie automatycznie przeliczany po kursie z miesiąca 
ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc grudzień 2022  1 EUR = 4,673 PLN. 

 Rozliczenie kosztów podróży do i z miejsca działań: 0,17 euro/km/osoba; Stawka obejmuje podróż w dwie 
strony. Odległość jest liczona względem najkrótszej trasy w Google Maps (z miejsca wyjazdu grupy do miejsca 
działania). 

 Rozliczenie kosztów przygotowania projektu: 10% sumy kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz działań 
(po 5% dla każdego kraju); Koszty wynikające z projektu, służące do przygotowania uczestników do spotkania 
z rówieśnikami. W tym między innymi: ubezpieczenie, koszty spotkań w grupach narodowych, materiały 
służące przygotowaniu spotkania grup itp. 

 Rozliczenie kosztów wyżywienia i zakwaterowania: 30 euro na uczestnika na dzień projektu. 

 Rozliczenie kosztów działań: 10 euro na uczestnika na dzień projektu. 

https://www.google.pl/maps
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 Rozliczenie kosztów upowszechniania rezultatów: do 15% sumy kosztów przygotowań, zakwaterowania i 
wyżywienia oraz działań. Koszty służące upowszechnianiu rezultatów, które został wypracowane przez 
uczestników. W tych kosztach nie można zawrzeć kosztów promujących projekt, tylko jego rezultaty. 

 Rozliczenie kosztów specjalnych: do 1500 euro na projekt - są to koszty związane ze szczególnymi potrzebami 
młodzieży z mniejszymi szansami. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 28 lutego 2023 r. do godziny 23:59.  
Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami, 
wskazanymi poniżej: 

 formularz wniosku (wypełniany tylko elektronicznie); 

 deklaracja partnerska - część III wniosku (należy pobrać z systemu online, organizacja partnerska z Ukrainy 
musi deklarację wypełnić i podpisać, następnie wnioskodawca musi deklarację zeskanować i załączyć skan w 
systemie online); 

 oświadczenie - część VIII wniosku (należy wydrukować z systemu online, podpisać i załączyć skan w systemie 
online); 

 dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy (patrz poniżej). 
Każda organizacja zobowiązana jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające jej status 
prawny: 

 organizacje pozarządowe: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS (generowany ze 
strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) oraz oświadczenie o nadaniu NIP; 

 instytucje publiczne: uchwała, decyzja bądź inny mający moc prawną dokument odnoszący się do danej 
instytucji publicznej potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań 
finansowych w jej imieniu, statut oraz oświadczenie o nadaniu NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu 
prowadzącego (jeśli dotyczy). 

Jeżeli osoba reprezentująca wnioskodawcę jest inna, niż osoba wskazana w dokumentach prawnych, należy 
zamieścić upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/wnioski/purwm-zasady-formalne/ 
 
 

 
 
 

Fundacja TAURON 

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 
40-114 Katowice 

biuro@fundacjatauron.pl  
www.fundacjatauron.pl  

 
 
 

 
Granty Fundacji Tauron 
 

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

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

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

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu)
https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/wnioski/purwm-zasady-formalne/
mailto:biuro@fundacjatauron.pl
http://www.fundacjatauron.pl/
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 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom  
i placówkom; 

 prowadzenie lub wspieranie kampanii prospołecznych; 

 prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych; 

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

 organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu; 

 propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego; 

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

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





 
 
 

Fundacja Techsoup 

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

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

 
 

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

 
Forma wsparcia:  

 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. 

http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx
mailto:technologie@technologie.org.pl
http://www.technologie.org.pl/
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 Dwuletni cykl na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft przez daną organizację rozpoczyna się wraz  
z otrzymaniem przez tę organizację pierwszej darowizny. Cykl trwa dwa lata kalendarzowe od daty 
rozpoczęcia. Po upływie dwóch lat pula dostępnych produktów automatycznie odnowi się na kolejne dwa lata  
i tak dalej. Na przykład, jeśli pierwszy cykl danej organizacji zaczyna się w dniu 12 października 2013 r., jej 
nowy cykl rozpocznie się w dniu 12 października 2015 r., a organizacja otrzyma do wykorzystania kolejną pulę 
10 grup tytułowych i 50 licencji na daną grupę. 

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





 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

ul. Zielna 37 
00-108 Warszawa 

tel.: + 48 22 338 62 00 
fax: + 48 22 338 62 01 

fwpn@fwpn.org.pl 
www.fwpn.org.pl 









Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy 


Celem Konkursu jest „budowa mostów między społeczeństwami obywatelskimi Polski, Niemiec i krajów 
Partnerstwa Wschodniego” poprzez ułatwioną ścieżkę finansowania na realizację polsko-niemiecko-ukraińskich 
inicjatyw. 
Wspierane będą wspólne polsko-niemieckie inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, które: 

 stymulują dialog, wymianę doświadczeń i transfer wiedzy na temat długofalowej integracji uchodźców 
wojennych z Ukrainy i ułatwiają im funkcjonowanie w nowych realiach; 

 wzmacniają struktury społeczeństwa obywatelskiego ukraińskiej wspólnoty emigracyjnej w Polsce i w 
Niemczech poprzez integrację w krajach przyjmujących, wzajemne nawiązywanie kontaktów oraz nowych form 
współpracy trój- i wielostronnej; 

 podtrzymują uwagę i zainteresowanie opinii publicznej losem uciekinierów wojennych z Ukrainy; 

 są odpowiedzią na zwiększoną potrzebę informacji o Ukrainie i Europie Wschodniej niwelując deficyty wiedzy, 
przełamując stereotypy i uprzedzenia oraz uwrażliwiając szeroką opinię publiczną na postrzeganie Ukrainy jako 
suwerennego kraju z własną kulturą, historią i językiem; 

 kontynuują dialog na temat perspektyw włączenia wolnej i suwerennej Ukrainy w struktury europejskie oraz 
przyszłego kształtu Europy w czasie pokoju w duchu konstruktywnej wymiany, wzajemnego zrozumienia dla 
odmiennych poglądów, a także odbudowy utraconego zaufania między Polską a Niemcami. 

http://www.technologie.org.pl/oprogramie
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
http://www.fwpn.org.pl/
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Każda trójstronna inicjatywa musi w aktywny sposób angażować partnerów ukraińskich i uwzględniać ukraińską 
perspektywę. W centrum uwagi będą przedsięwzięcia wspomagające proces włączania młodego pokolenia (dzieci i 
młodzież, które uciekły przed wojną wraz z matkami) w system edukacji, a także inicjatywy wspierające 
pracowników mediów i kultury z Ukrainy, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji. Mile widziane są projekty 
dotyczące roli kobiet oraz wyzwań, z jakimi mierzą się one w czasie wojny. Oferta skierowana jest także do 
jednostek samorządu terytorialnego, które w ramach istniejących ok. 400 polsko-niemieckich partnerstw miast 
mogą wypracować trwałą, kompleksową i  długofalową strategię integracji uchodźców z Ukrainy. 
Wsparcie obejmuje różne formaty projektów: zarówno wydarzenia o charakterze spotkań, jak i te realizowane w 
przestrzeni wirtualnej w zależności od tematów i celów. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój pandemii 
Covid-19 organizator stawia na cyfrowe oraz/albo hybrydowe formaty projektów z wykorzystaniem Internetu jako 
wirtualnej przestrzeni dialogu, spotkań i prezentacji, co umożliwi udział w projektach tych obywateli Ukrainy, którzy 
przebywają w swojej ojczyźnie. Jeżeli względy bezpieczeństwa na to pozwolą, projekty mogą odbywać się  - oprócz 
Polski i Niemiec - także na terenie Ukrainy. 
Okres realizacji projektów: 29.10.2022-30.06.2023. 
 
Wnioski mogą składać polskie i niemieckie instytucje społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie z ukraińską 
organizacją partnerską i/lub obywatelami Ukrainy (na emigracji) zrealizują projekt na rzecz wsparcia Ukrainy. 
Możliwe jest także, w zależności od potrzeb, włączenie partnerów białoruskich. 
 
Wysokość dotacji: 

 dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/6.500 Euro (minimalna kwota wnioskowana 23.000 PLN/5.000 Euro); 

 dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu; 

 wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach: 80% na początku i 20% po przedłożeniu końcowego 
rozliczenia projektu. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w systemie ciągłym pomiędzy 29 września 2022 roku a 
14 maja 2023 roku. Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, nie później niż 4 tygodnie przed 
terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie 
online: https://fwpn.org.pl/wnioski/jak-zlozyc-wniosek-. Organizator prosi o zaznaczenie w polu „tytuł projektu”, że 
wniosek składany jest w ramach programu dotacyjnego „4Ukraine”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://fwpn.org.pl/aktualnosci/mosty-przyszlosci-polska-i-niemcy-dla-
ukrainy-9XjGoh 
 
 

 
 
 

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. 

https://fwpn.org.pl/wnioski/jak-zlozyc-wniosek-
https://fwpn.org.pl/aktualnosci/mosty-przyszlosci-polska-i-niemcy-dla-ukrainy-9XjGoh
https://fwpn.org.pl/aktualnosci/mosty-przyszlosci-polska-i-niemcy-dla-ukrainy-9XjGoh
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 maksymalny koszt kliknięcia (CPC) wynosi 2 USD. 
Aplikacja wyświetla reklamy organizacji w wyszukiwarce osobom, które szukają w Google organizacje non-profit 
podobne do zgłoszonej do wsparcia, dzięki czemu pomaga docierać do nowego grona odbiorców. 
Google Ad Grants ułatwia ludziom przekazywanie darowizn na cel zgłoszonej organizacji (im łatwiej jest im 
przekazać darowiznę, tym bardziej prawdopodobne, że będą to robić). 
 
Wsparcie w ramach programu mogą uzyskać organizacji Non-Profit. 
Podmioty i organizacje administracji państwowej, szpitale i firmy medyczne, szkoły, instytucje akademickie i 
uczelnie nie kwalifikują się do udziału w programie Google dla Organizacji Non-Profit, ale kwalifikują się filantropijne 
działy instytucji edukacyjnych. 
 
Wysokość dotacji to 10 tys. USD miesięcznie do wykorzystania na reklamy w Google Ads, programie reklamowym 
online firmy Google.  
Organizacje mogą skorzystać z oferty, która jest dostępna w dwóch wariantach: 

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

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

 
Aby się do niego zakwalifikować, organizacja musi: 

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

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

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







Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka 

ul. Seweryna Goszczyńskiego 12 
02-616 Warszawa

Tel. +48 22 845 08 52 
instytut@kurier.plus 
https://kurier.plus/ 







 
Konkurs na wnioski o finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz 
współpracy polsko-węgierskiej 



Celem Konkursu jest dofinansowanie przedsięwzięć na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o 
Instytucie Współpracy Polsko –Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 538) oraz Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut 
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-
węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz.2168). 

https://www.google.pl/intl/pl/grants/
mailto:instytut@kurier.plus
https://kurier.plus/
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Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2023 służących realizacji celów Instytutu w dziedzinie pogłębiania 
współpracy polsko-węgierskiej: 

 Wymiana młodzieżowa między szkołami polskimi oraz szkołami węgierskimi. 

 Gry edukacyjne i planszowe z zakresu wiedzy o Polsce – po węgiersku, o Węgrzech – po polsku, polsko-
węgierskich relacji. 

 Organizacja wydarzeń sportowych mających na celu wzmocnienie współpracy polsko-węgierskiej. 

 Wizyty studyjne dziennikarzy z Węgier w Polsce i z Polski na Węgrzech. 

 Organizacja wydarzeń mających na celu pogłębienie relacji pomiędzy polskimi i węgierskimi jednostkami 
samorządowymi. 

 Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie gospodarczej współpracy i konkurencyjności obu 
państw poprzez m.in. budowanie i rozwijanie współpracy polskich i węgierskich firm oraz start-upów. 

 Wspieranie polsko-węgierskiej myśli innowacyjnej i nowatorskich przedsięwzięć z zakresu kultury, gospodarki i 
polityki mających na celu wzmacnianie konkurencyjności obu państw.  

 Projekty z zakresu nauk ścisłych. 

 Promocja wiedzy o współczesnej Polsce na Węgrzech oraz współczesnych Węgrzech w Polsce.  

 Rozpowszechnianie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku. 

 Organizacja obozów językowych dla młodzieży – język węgierski dla Polaków, język polski dla Węgrów. 

 Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci. 
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 
 
Wnioski mogą składać każdy podmiot prowadzący niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Węgier, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 29 ust. 1 
Ustawy o Instytucie). 
 
Wysokość dotacji: 

 Wymagany wkład własny  wynosić co najmniej 15 % całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Jako wkład własny 
wliczane są środki finansowe własne wnioskodawcy (środki na lokacie, oszczędności, przychody z 
działalności), środki pochodzące z innych źródeł (z wyłączeniem środków finansowych z innych niż Instytut 
źródeł publicznych), w tym z wpłat i opłat adresatów przedsięwzięcia, wkład osobowy, w tym wartość pracy 
społecznej członków i świadczeń wolontariuszy planowanych do zaangażowania w realizację przedsięwzięcia, 
oraz wkład rzeczowy, np. sale, sprzęt konferencyjny, środki transportu, nieodpłatne udostępnienie lokalu 
(zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony lub usługa świadczona na rzecz oferenta przez 
inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania 
w realizacji przedsięwzięcia). 

 Kwota dofinansowania nieznana. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 10 stycznia 2023 roku. Dla prawidłowego złożenia 
wniosku o przyznanie wsparcia, obowiązkowe jest posiadanie konta w systemie informatycznym dostępnym pod 
adresem www.wnioski.kurier.plus, gdzie umieszczony jest elektroniczny formularz o przyznanie wsparcia. 
Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie wsparcia wypełnia za pośrednictwem systemu informatycznego 
elektroniczny formularz wniosku i przesyła go z wykorzystaniem tego systemu, w terminie określonym w 
Ogłoszeniu. Wraz z wnioskiem wnioskodawca dołącza także wszystkie wymagane załączniki tj.: 

 budżet przedsięwzięcia i informacje o źródłach finansowania, skalkulowane zgodnie z Rozdziałem V 
regulaminu; 

 harmonogram realizacji przedsięwzięcia; 

 uzasadnienie przedsięwzięcia, zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia;  

 oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację imienia i nazwiska na stronie 
Instytutu – www.kurier.plus, akceptacji warunków regulaminu oraz prawdziwości przekazanych danych; 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udzielenia wsparcia z powodu okoliczności, o których mowa 
w art. 29 ust. 2 ustawy;  

 oświadczenie o niepobieraniu stypendium, o którym mowa w art. 28 ustawy, chyba że wnioskodawca nie jest 
osobą fizyczną; 

https://sip.lex.pl/?a#/document/18695313?unitId=art(29)ust(2)
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 kopie umów, na podstawie których nastąpi finansowanie przedsięwzięcia przez podmioty inne niż Instytut, 
jeżeli jest ono przewidywane;  

 dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy;  

 dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu wnioskodawcy, chyba że wynika to z 
dokumentu, o którym mowa w lit. j; 

 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji właściwego dla danego kraju, 
jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków 

 inne dokumenty istotne dla oceny przedsięwzięcia. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://kurier.plus/node/3098 
 
 

 
 



Interreg Instytucja Zarządzająca Regionu Morza Bałtyckiego /Wspólny Sekretariat 

IB.SH Investitionsbank Schleswig-Holstein 
Grubenstraße 20 

18055 Rostock, Niemcy 
Tel. +49 381 454 840 E- 
info@interreg-baltic.eu 

https://interreg-baltic.eu/ 
 
 
 
 
Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - projekty główne 
II. Nabór 
 
Celem Konkursu jest realizacja następujących priorytetów i celów programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 
2021-2027: 

 Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa 
o 1.1 Odporne gospodarki i społeczności 
o 1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców 

 Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody 
o 2.1 Zrównoważone wody 
o 2.2 Niebieska gospodarka 

 Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu 
o 3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym 
o 3.2  Transformacja energetyczna 
o 3.3  Inteligentna zielona mobilność 

 Priorytet 4. Zarządzanie współpracą 
o 4.1 Platformy projektów 
o 4.2 Zarządzanie makroregionalne. 

Projekty główne są podstawowym narzędziem wprowadzania zmian, do których dąży Interreg Region Morza 
Bałtyckiego. Wszystkie projekty główne są zobowiązane do przygotowania, pilotowania i transferu praktycznych i 
trwałych rozwiązań dla wybranych przez siebie wyzwań. Wyzwania te muszą odpowiadać jednemu z celów 
Programu. 
Podstawowym rezultatem projektu głównego jest zwiększenie zdolności grup docelowych do radzenia sobie z 
określonymi wyzwaniami. Grupy docelowe to organizacje, które mają kompetencje, aby wpływać na wyzwania i są 
zainteresowane rozwiązaniami. Dlatego też dotarcie do grup docelowych i zaangażowanie ich w przygotowanie 
rozwiązania, pilotaż oraz transfer są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu przez projekt główny. 

https://sip.lex.pl/?a#/document/18695313?unitId=art(29)ust(1)
https://kurier.plus/node/3098
tel:+49381454840
mailto:info@interreg-baltic.eu
https://interreg-baltic.eu/
https://www.ewt.gov.pl/media/105844/CS_11B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105845/CS_12B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105846/CS_21B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105847/CS_22B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105848/CS_31B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105849/CS_32B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105850/CS_33B.pdf
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 Działania w ramach projektu głównego trzeba zaplanować w trzech pakietach roboczych (work package - WP): 
WP1 Przygotowanie rozwiązań;  

 WP2 Pilotowanie i ewaluacja rozwiązań;  

 WP3 Transfer rozwiązań. 
Na czas trwania projektu głównego składają się z trzy etapy/fazy: 

 kontraktowania, która trwa zwykle trzy miesiące, 

 realizacji, która może trwać do 36 miesięcy oraz  

 zamknięcia, która trwa trzy miesiące. 
Więcej szczegółów na temat projektów głównych można znaleźć w Podręczniku Programu (rozdział D) 
opublikowanym na portalu Programu pod adresem: 
https://interreg-baltic.eu/wp-content/uploads/2021/12/IBSR-2021-2027_Programme-Manual-v1-0.pdf. 
 
Wnioski mogą składać: 

 władze centralne i samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne, sektor pozarządowy i podmioty 
prywatne. Oferta programu skierowana jest do wszystkich polskich województw. 

 obowiązkowy udział co najmniej 3 organizacji z 3 krajów obszaru Programu Interreg. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet projektu proporcjonalny do działań; 

 IZ/WS oferuje wnioskodawcom następującą pomoc: 
o Pakiet dla wnioskodawców: https://interreg-baltic.eu/get-funding/gateway-for-applicants/ 
o Platforma wymiany informacji i poszukiwania partnerów: https://matchmaking.interregbaltic.eu/landingpage/ 
o Tutoriale online: https://interreg-baltic.eu/gateway/tutorials/ 
o Webinaria/szkolenia 
o Konsultacje indywidualne (po złożeniu PIF) 
o Pomoc w zakresie systemu BAMOS+: helpdesk@bamos.eu 
o Porady ogólne: info@interreg-baltic.eu. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 14 lutego 2023 roku. Aby wypełnić formularz 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz złożyć inne dokumenty i formularze (deklaracje partnerów, informacje 
kontaktowe, informacje bankowe), wnioskodawcy wiodący muszą złożyć wniosek o dostęp do elektronicznego 
systemu wymiany danych BAMOS+ (https://baplus.bamos.eu/).Wnioski o dostęp do BAMOS+ należy złożyć 
najpóźniej do dnia 14 lutego 2023 r. Wnioskodawca wiodący przesyła wypełniony PIF (formularz pomysłu na 
projekt) na e-mail: idea@interreg-baltic.eu. Nie później niż do 14 lutego 2023 r. 
Wnioskodawca wiodący może w PIF zawrzeć wniosek o konsultacje koncepcji projektu (szablon PDF dostępny na 
stronie: https://interreg-baltic.eu/gateway/consultations/). 
Formularz wniosku zawiera wskazówki i pytania naprowadzające dotyczące jego wypełniania. 
Oficjalnym językiem programu jest język angielski. 
W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy: tel. +48 22 273 81 87, e-
mail BSR@mfipr.gov.pl. 17 listopada br. zapraszamy na seminarium online o zasadach drugiego naboru wniosków. 
Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://interreg-baltic.eu/gateway/ 
 
 





 
 
 

mailto:helpdesk@bamos.eu
https://interreg-baltic.eu/gateway/
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Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - projekty małe 
II. Nabór 
 
Celem Konkursu jest realizacja następujących priorytetów i celów programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 
2021-2027: 

 Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa 
o 1.1 Odporne gospodarki i społeczności 
o 1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców 

 Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody 
o 2.1 Zrównoważone wody 
o 2.2 Niebieska gospodarka 

 Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu 
o 3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym 
o 3.2  Transformacja energetyczna 
o 3.3  Inteligentna zielona mobilność 

 Priorytet 4. Zarządzanie współpracą 
o 4.1 Platformy projektów 
o 4.2 Zarządzanie makroregionalne. 

Projekty małe mają na celu ułatwienie dostępu do Programu, w szczególności dla tych partnerów, którzy wcześniej 
w nim nie uczestniczyli, włączając w to Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Do składania wniosków w 
ramach projektów małych zachęca się w szczególności władze publiczne oraz organizacje pozarządowe (NGO). 
Partnerzy są zachęcani do opracowywania praktycznych i trwałych produktów i rozwiązań służących sprostaniu 
wyzwaniom, które są zgodne z jednym z celów Programu. 
Działania pilotażowe oraz opracowywanie rozwiązań nie są obowiązkowe w projektach małych. Jednakże, 
zakładane działania muszą wykraczać poza zwykłe tworzenie sieci i wymianę wiedzy. Projekty małe powinny 
zwiększać zdolność grup docelowych do radzenia sobie ze zidentyfikowanymi wyzwaniami w trakcie i po 
zakończeniu realizacji projektu. 
Struktura projektu małego jest uproszczona i składa się z jednego pakietu roboczego (WP). 
Na czas trwania projektu małego składają się trzy etapy:  

 kontraktowanie, które trwa zwykle trzy miesiące,  

 realizacja, która może trwać do 24 miesięcy oraz  

 zamknięcie projektu, które trwa trzy miesiące. 
Więcej szczegółów na temat małych projektów można znaleźć w Podręczniku Programu (rozdział E) 
opublikowanym na portalu Programu pod adresem: https://interreg-baltic.eu/wpcontent/uploads/2021/12/IBSR-
2021-2027_Programme-Manual-v1-0.pdf. 
 
Wnioski mogą składać: 

 władze centralne i samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne, sektor pozarządowy i podmioty 
prywatne. Oferta programu skierowana jest do wszystkich polskich województw. 

 obowiązkowy udział co najmniej 3 organizacji z 3 krajów obszaru Programu Interreg. 
 
Wysokość dotacji: 

 całkowity budżet projektu małego nie może przekraczać 500 000 EUR; 

 IZ/WS oferuje wnioskodawcom następującą pomoc: 
o Pakiet dla wnioskodawców: https://interreg-baltic.eu/get-funding/gateway-for-applicants/ 
o Platforma wymiany informacji i poszukiwania partnerów: https://matchmaking.interregbaltic.eu/landingpage/ 
o Tutoriale online: https://interreg-baltic.eu/gateway/tutorials/ 
o Webinaria/szkolenia 
o Konsultacje indywidualne (po złożeniu PIF) 
o Pomoc w zakresie systemu BAMOS+: helpdesk@bamos.eu 
o Porady ogólne: info@interreg-baltic.eu. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 26 stycznia 2023 roku. Aby wypełnić formularz 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz złożyć inne dokumenty i formularze (deklaracje partnerów, informacje 

https://www.ewt.gov.pl/media/105844/CS_11B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105845/CS_12B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105846/CS_21B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105847/CS_22B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105848/CS_31B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105849/CS_32B.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/105850/CS_33B.pdf
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kontaktowe, informacje bankowe), wnioskodawcy wiodący muszą złożyć wniosek o dostęp do elektronicznego 
systemu wymiany danych BAMOS+ (https://baplus.bamos.eu/). Wnioski o dostęp do BAMOS+ należy złożyć 
najpóźniej do dnia 5 stycznia 2023 r. 
W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy: tel. +48 22 273 81 87, e-
mail BSR@mfipr.gov.pl. 17 listopada br. zapraszamy na seminarium online o zasadach drugiego naboru wniosków. 
Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://interreg-baltic.eu/gateway/ 
 
 

 
 
 

IOM POLSKA 

Wiejska 12, 00-490 Warszawa 
22 62 38 154 

iomwarsaw@iom.int 
https://poland.iom.int/pl/ 

 
 
 
 

Konkurs grantowy IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej 
 

Celem Konkursu jest wsparcie realizacji lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży (szkoły 
podstawowe oraz ponadpodstawowe) ze społeczności lokalnej i migranckiej. Granty pokryją koszty działań 
integracyjnych dla dzieci i młodzieży, które będą odbywać się w szkołach lub we współpracy ze szkołami i 
organizowanych przez instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe. Konkurs grantowy był konsultowany z 
Ministerstwem Edukacji i Nauki. Konkurs jest finansowany przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych 
Francji. 
Celem działań finansowanych w ramach konkursu grantowego jest wspieranie integracji w wielokulturowym 
środowisku szkolnym (podstawowym oraz ponadpodstawowym), tworzenie inkluzyjnego, otwartego i bezpiecznego 
środowiska szkolnego. Działania mogą obejmować między innymi zajęcia w szkołach, pikniki, zawody sportowe, 
gry miejskie, zajęcia teatralne, artystyczne, warsztaty rękodzieła. Działania muszą zakładać udział zarówno dzieci 
ze społeczności lokalnej jak i migranckiej i mogą zakładać zaangażowanie rodziców. Konkurs ma na celu 
wspieranie zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie, jednocześnie angażując do 
dwustronnego procesu integracji społeczność lokalną. 
Działania i koszty muszą być realizowane i poniesione w całości na terenie Polski, mogą obejmować uczniów i 
uczennice jednej lub kilku szkół. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji działań będą każdorazowo określone 
w umowie pomiędzy IOM a wnioskodawcą. We wnioskowanej kwocie grantu można ująć także koszty 
administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu. Na realizację działań, podmioty realizujące otrzymają 
zaliczki na podstawie budżetu i harmonogramu działań. Jeden podmiot może zgłosić do konkursu dwa projekty. 
Organizatorem konkursu jest założona w 1951 r. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest częścią 
Systemu Narodów Zjednoczonych. IOM działa w Polsce od 1992 roku.  
 
Wnioski mogą składać szkoły oraz organizacje działające w środowisku szkolnym. 
 
Wysokość dotacji: 

 do 9 tysięcy złotych; 

 wkład własny nie jest wymagany. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 16 stycznia 2023 roku.  

https://interreg-baltic.eu/gateway/
mailto:iomwarsaw@iom.int
https://poland.iom.int/pl/
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W celu otrzymania dokumentów konkursowych (załączników), prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: 
aszlezinger@iom.int z tytułem maila: KONKURS GRANTOWY. Wysłanie dokumentów konkursowych nie jest 
równoznaczne z otrzymaniem grantu. 
Formularz konkursowy zawiera:  

 Opis działań: cel, proponowane działania, grupa docelowa i sposoby zapewnienia udziału grupy docelowej, 
liczba dzieci w szkole/szkołach, szacunkowe wskaźniki (liczba uczestników w podziale na dorosłych i dzieci, 
osoby ze społeczności migranckiej i lokalnej), lokalizacja działań (kryterium 1)  

 Opis zidentyfikowanych potrzeb w społeczności (kryterium 1)  

 Opis zaangażowanie społeczności przyjmującej i długoterminowy wpływ (kryterium 2)  

 Opis doświadczenia i kwalifikacje organizatorów i osób zaangażowanych w inicjatywę, odsetek dzieci ze 
społeczności migranckich w szkole, nowe partnerstwa i współpraca (kryterium 3)  

 Harmonogram działań (całkowita liczba spotkań/wydarzeń/itp.). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://poland.iom.int/pl/zapytania-ofertowe 
 
 

 
 
 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą 

Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa 

polonia@kprm.gov.pl 
https://www.gov.pl/web/polonia 

 
 
 
 
Otwarty konkurs ofert: Polonia i Polacy za Granicą 2023 
 
Celem Konkursu jest sfinansowanie realizacji zadań publicznych w 2023 r. w obowiązujących następujących 
obszarach działań.  
 Obszar 1: Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie. Celem działań w obszarze powinno być 

wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich działania, wzrost 
aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im 
prawach. W ramach obszaru możliwa jest realizacja projektów – zwanych dalej także zadaniami publicznymi – 
jedno, dwu lub trzyletnich. W ramach tego obszaru dofinansowanie przeznaczone może być w szczególności 
na:  
o utrzymanie domów polskich, biur organizacji polonijnych (czynsze, opłaty, wynagrodzenia dla 

pracowników),  
o utrzymanie teatrów (czynsze, opłaty, stroje i obuwie),  
o utrzymanie zespołów folklorystycznych i chórów (czynsze, opłaty, stroje i obuwie, wynagrodzenia 

choreografów, nauczycieli śpiewu i innych nauczycieli lub trenerów),  
o utrzymanie klubów sportowych (czynsze, opłaty, stroje i obuwie, drobny sprzęt sportowy, wynagrodzenia 

trenerów),  
o warsztaty dla wolontariuszy, szkolenia liderskie, wynagrodzenia trenerów,  
o aktywizację środowisk w kontekście budowania świadomości historycznej, w tym opieka nad miejscami 

pamięci i miejscami spoczynku Polaków,  
o aktywizację zawodową,  
o poradnictwo prawne,  
o doposażenie w meble, sprzęt komputerowy i biurowy,  
o drobne remonty i modernizacje (do 50 tys. zł łącznie ze środków dotacji oraz wkładu własnego).  

https://poland.iom.int/pl/zapytania-ofertowe
mailto:polonia@kprm.gov.pl
https://www.gov.pl/web/polonia
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Remont i modernizacja to wszelkie działania przywracające pierwotny stan techniczny środka trwałego wraz z 
wymianą zużytych składników technicznych, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest więc odtworzenie pierwotnego stanu technicznego środka 
trwałego, niezmieniające jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego i wynikające z 
tej eksploatacji. Remontem jest np. odmalowanie ścian, ale nie jest nim pierwsze malowanie ścian w nowym 
budynku. Koszt drobnego remontu nie może przekraczać 50 tys. zł (łącznie środków z dotacji i wkładu własnego). 
Remonty mogą być wykonywane w ramach zadania publicznego realizowanego w ramach projektów wieloletnich, 
jednak remont powinien odbywać się w sposób ciągły w jednym roku kalendarzowym. Jeżeli remont jest rozłożony 
na dwa lata, wówczas jest traktowany jako dwa remonty, stanowiące odrębne działania, których łączna suma 
liczona razem nie może przekroczyć 50 tys. zł. Remont nie jest wydatkiem majątkowym i nie mają do niego 
zastosowania regulacje zawarte w podrozdziale III.6., tzn. wkład własny na poziomie 20% nie jest wymagany w 
przypadku remontów.  
Modernizacja to ulepszenie polegające na unowocześnieniu, poprawieniu stanu i zmiany cech środka trwałego 
bądź przystosowaniu danego środka trwałego w celu zmiany jego przeznaczenia i pełnionej funkcji. W wyniku 
ulepszenia następuje zwiększenie wartości użytkowej składnika majątku. Modernizacją jest np. usunięcie ścianek 
działowych w celu adaptacji sali szkoleniowej lub dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
poprzez zbudowanie podjazdu dla wózków.  
Do modernizacji mają zastosowanie regulacje określone w podrozdziale III.6 Kwalifikowalność wydatków 
majątkowych: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tzn. niezbędne jest zapewnienie 20% 
finansowego wkładu własnego.  
W przypadku otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne Oferent – na przykład ww. modernizację – zobowiązany 
jest do stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579).  
W działaniach realizowanych na terytorium innych państw należy każdorazowo uwzględniać i stosować, w 
zależności od charakteru przedsięwzięcia, przepisy tam obowiązujące.  
Uwaga: Wsparcie finansowe przeznaczone na działania musi bezpośrednio wiązać się działalnością polonijną tych 
podmiotów. W ofercie należy opisać tę działalność w okresie obejmującym wsparcie. Brak wykazanej działalności 
podmiotów spowoduje uznanie kosztów za niekwalifikowalne.  

 Obszar 2: Media polonijne. Celem działań w obszarze jest zapewnienie Polonii oraz Polakom mieszkającym za 
granicą dostępu do polskojęzycznych mediów. W ramach obszaru możliwa jest realizacja projektów jedno, dwu 
lub trzyletnich. W ramach tego obszaru realizowane mogą być projekty dotyczące wspierania funkcjonowania 
mediów (prasa, radio, telewizja, Internet) kierowanych do Polonii i Polaków mieszkających za granicą. 
Wskazane jest, aby zaplanowane działania dotyczyły zwiększenia zasięgu oddziaływania wyżej wymienionych 
mediów na środowiska Polonii i Polaków, a także wspierania działań służących zwiększeniu liczby odbiorców.  

 Obszar 3: Wydarzenia polonijne. W ramach obszaru, którego odbiorcami powinni być przedstawiciele Polonii 
oraz Polacy mieszkający za granicą, wspierane będą wydarzenia służące integracji środowisk polonijnych, w 
szczególności wydarzeń związanych z promocją polskiej kultury, historii i sportu. Celem działań w obszarze 
powinno być motywowanie polskich społeczności za granicą do realizacji wspólnych działań.  
o Podobszar 3.1. Wydarzenia polonijne za granicą  - to wydarzenia takie jak np.:  

 koncerty, festiwale polonijne,  
 obchody rocznicowe,  
 spektakle teatralne,  
 jubileusze organizacji polonijnych,  
 imprezy sportowe,  
 gry terenowe,  
 wystawy,  
 konferencje naukowe,  
 zjazdy.  

o Podobszar 3.2. Wydarzenia polonijne w Polsce - to między innymi organizacja:  
 uroczystości,  
 festiwali polonijnych,  
 wystaw,  
 konferencji naukowych,  
 szkoleń i warsztatów,  
 imprez sportowych.  
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 Obszar 4: Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne. W ramach tego obszaru 
dofinansowane mogą być działania służące:  
o budowaniu świadomości, że każdy Polak jest „ambasadorem” polskości,  
o budowaniu propolskiego lobby w krajach zamieszkania.  
Podstawowym beneficjentem i odbiorcą działań w ramach tego obszaru są Polonia i Polacy mieszkający poza 
granicami kraju, którzy dzięki realizowanym projektom uzyskają wiedzę i umiejętności wzmacniające ich 
potencjał do budowania dobrego wizerunku Polski.  
Projekty z tego obszaru powinny aktywizować polskie środowiska za granicą do działania w polskim interesie 
narodowym. Mogą być to działania polegające na ukazywaniu postaci i wydarzeń, które w pozytywny sposób 
wpływają na postrzeganie roli Polaków w dziejach historii i współcześnie m.in. Polacy, którzy w latach 2014-
2022 stracili życie w walce o wolność Ukrainy, akcentowanie polskości Mikołaja Kopernika (550. rocznica 
urodzin), historia niedźwiedzia Wojtka (np. w kontekście udziału Polaków w walce o Monte Cassino). Mogą to 
być również Polacy, którzy na mocy uchwał podjętych przez Senat RP, będą patronami 2023 r., tj. Wisława 
Szymborska, Mikołaj Kopernik, Jan Matejko i Kazimierz Przerwa-Tetmajer. W związku z faktem, iż rok 2023 
będzie też rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego, możliwe jest zainicjowanie działania 
upamiętniającego to wydarzenie i jego uczestników.  
Działania mogą polegać np. na przygotowaniu warsztatów lub publikacji na temat skutecznych metod walki o 
dobre imię Polski, w formule organizacji akcji protestacyjnych przeciwko szkalowaniu dobrego imienia Polski 
oraz zwracania się do mediów i przedstawicieli władz krajów zamieszkania.  
Powyższe działania mogą być realizowane zarówno w języku polskim, jak i w języku kraju zamieszkania, aby 
trafiły do jak największej grupy odbiorców. Każda oferta powinna zawierać ewaluację zaplanowanych działań.  
W ramach tego obszaru nie będą finansowane zadania kierowane do obcokrajowców, tj. osób nieposiadających 
polskiego obywatelstwa lub polskich korzeni, służące kształtowaniu postaw społecznych i opinii publicznej za 
granicą, gdyż działania takie wpisują się w zakres dyplomacji publicznej, pozostającej w kompetencji 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i są finansowane w odrębnym konkursie przeprowadzanym przez MSZ. 

 Obszar 5: Wsparcie Polonii dla uzyskania odszkodowań wojennych przez Polskę. Wsparcie udzielane w 
ramach tego obszaru dla organizacji polonijnych ma służyć intensyfikacji działań na rzecz uzyskania 
odszkodowań wojennych od Niemiec za okres II wojny światowej 1939 – 1945. Celem powinno być wspieranie 
środowisk polonijnych w podejmowaniu inicjatyw na rzecz propagowania prawdy historycznej w zakresie 
zbrodni niemieckich na Obywatelach RP. Projekty mogą uwzględniać między innymi prowadzenie kampanii 
świadomościowych, przygotowanie publikacji, tworzenie artykułów eksperckich i ich upowszechnianie. Każda 
oferta powinna zawierać ewaluację zaplanowanych działań.  

 Obszar 6: Pomoc charytatywna. Celem działań jest udzielenie wsparcia Polonii i Polakom za granicą, którzy 
znajdują się w trudnych warunkach bytowych. Pomoc możliwa jest wyłącznie w następujących krajach i 
regionach świata: Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, pozostałe kraje dawnego ZSRS oraz Ameryka Południowa i 
Haiti. W Generatorze ofert znajduje się wykaz regionów, które mogą być objęte wsparciem. Regiony te należy 
wybrać z listy przy każdym działaniu. W ramach obszaru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na:  
o organizację akcji pomocowych, tj. wyjazdów w celu dostarczenia wsparcia rzeczowego lub medycznego. W 

przypadku tego działania istotnym kryterium oceny oferty jest zaangażowanie wolontariuszy. W ramach 
obszaru dofinansowanie dotyczyć będzie jedynie kosztów transportu darów / paczek, a nie ich zakup,  

o zapomogi, przeznaczone na zakup leków i sprzętu medycznego, artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych, 
przekazywane za pośrednictwem organizacji polskich za granicą indywidualnym osobom znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej,  

o wsparcie instytucji pomocy charytatywnej.  
W konkursie Polonia i Polacy za granicą 2023 przewiduje się możliwość dofinansowania projektów „jednorocznych”, 
projektów „wieloletnich” tzn. „dwuletnich” oraz „trzyletnich”. Zadania wieloletnie możliwe są do realizacji w 
obszarach: 1 (Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie ) i 2 (Media polonijne).  
Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania publicznego:  

 najwcześniejszy termin rozpoczęcia zadania publicznego dla wszystkich rodzajów projektów to 1 stycznia 2023 
r.; 

 nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zadania publicznego to:  
o dla projektów „jednorocznych” 31 grudnia 2023 r.,  
o dla projektów „dwuletnich” 31 grudnia 2024 r.,  
o dla projektów „trzyletnich” 31 grudnia 2025 r.  
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Okres realizacji zadania publicznego musi mieścić się w ww. terminach, jednak może być krótszy. Założone w 
harmonogramie terminy powinny wynikać z uzasadnionych potrzeb realizacji i możliwości organizacyjnych 
podmiotu. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe, tzn. podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:  
o nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych,  
o nie są przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi 

państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,  
o nie działają w celu osiągnięcia zysku,  
o posiadają zdolność prawną, tzn. mogą być podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego – 

zdolność taką posiadają osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym odrębna ustawa przyznaje taką zdolność (np. ustawa Prawo o stowarzyszenia nadaje zdolność 
prawną stowarzyszeniom zwykłym),  

o Organizacjami pozarządowymi, które spełniają wszystkie powyższe warunki najczęściej są fundacje i 
stowarzyszenia;  

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

 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, które (przesłanki łączne):  
o nie działają w celu osiągnięcia zysku,  
o przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych,  
o nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.  

Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp). 
Oferta wspólna 
Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych lub innych podmiotów uprawnionych 
do aplikowania o środki w ramach konkursu.  
Oferta wspólna powinna dodatkowo zawierać, w stosunku do oferty składanej przez jeden podmiot, następujące 
informacje:  

 sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej;  

 wskazanie, które działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty. 
Załącznikiem do oferty wspólnej powinna być umowa zawarta między podmiotami, określająca zakres świadczeń 
składających się na realizację zadania publicznego. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego umowa 
stanowić będzie załącznik do umowy o realizację zadania publicznego. 
 
Wysokość dotacji: 

 w konkursie przeznaczono 60.000.000,00 zł na realizację zadań publicznych w 2023 r. w następujących 
obszarach wsparcia: 
o Obszar 1. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie 12.500.000,00 zł; 
o Obszar 2. Media polonijne 17.500.000,00 zł; 
o Obszar 3. Wydarzenia polonijne: 

 Podobszar 3.1. Wydarzenia polonijne za granicą 10.000.000,00 zł; 
 Podobszar 3.2. Wydarzenia polonijne w Polsce 8.000.000,00 zł; 

o Obszar 4. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne 5.000.000,00 zł; 
o Obszar 5. Wsparcie Polonii dla uzyskania odszkodowań wojennych przez Polskę 5.000.000,00 zł; 
o Obszar 6. Pomoc charytatywna 2.000.000,00 zł; 

 wysokość wnioskowanej dotacji w ofercie realizacji zadania publicznego, we wszystkich obszarach wskazanych 
w Regulaminie wynosi:  
o kwota minimalna: 10.000 zł;  
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o kwota maksymalna: 1.000.000 zł; 

 minimalny wkład własny Oferenta (Oferentów łącznie) to 5% wartości zadania publicznego. Wkład własny może 
obejmować:  
o wkład finansowy; 
o wkład niefinansowy osobowy; 
o wkład niefinansowy rzeczowy. 
W przypadku projektów wieloletnich warunek 5% minimalnego wkładu własnego wymagany jest odrębnie dla 
każdego roku kalendarzowego, w którym dane zadanie publiczne ma być realizowane. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 9 stycznia 2023 r. (do godz. 8.00). Ofertę w 
ramach konkursu należy złożyć w Generatorze ofert, który dostępny jest na stronie internetowej 
www.gov.pl/web/polonia. Na etapie wypełniania oferty w Generatorze i jej składania za jego pośrednictwem nie jest 
wymagane składanie podpisów pod ofertą. Ofertę podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta 
należy przekazać na etapie zawierania umowy o realizację zadania publicznego. 
Oświadczenia i załączniki dołączane do oferty - wymagane jest oświadczenie:  

 potwierdzające, że w dniu składania ofert oferent nie otrzymał dofinansowania z innych źródeł na sfinansowanie 
kosztów przedstawionych w niniejszej ofercie ze środków dotacji; 

 dotyczące tego, czy Oferent wystąpił lub planuje wystąpić o środki z innych źródeł publicznych i niepublicznych, 
z podaniem podmiotu udzielającego wsparcia; 

 dotyczące zobowiązania się Oferenta do poinformowania KPRM o uzyskaniu dofinansowania z innych źródeł 
na sfinansowanie całości lub części tego zadania, w przypadku decyzji o dofinansowaniu zadania w niniejszym 
konkursie; 

 oświadczenie, iż oferta zawiera wyłącznie dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu oferty i nie 
zawiera „szczególnych kategorii” danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L z 2016 r. nr 119, str. 1 z poźn. 
zm.) (dalej jako: „RODO”); 

 oświadczenie, że Oferent uzupełnił dane w Bazie organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą 
prowadzonej przez GUS tych organizacji/środowisk, których dotyczy oferta lub złożył wniosek w tym zakresie; 

 potwierdzające poinformowanie podmiotów wskazanych w kolumnie Organizacja/środowisko polonijne lub 
polskie realizujące część działania (cz. III pkt 4. Plan i harmonogram działań oferty) o rodzaju i wysokości 
wnioskowanego wsparcia; 

 zobowiązujące oferenta do udostępnienia konta Google Analytics (konto przeglądającego) celem monitoringu 
aktywności stron internetowych powstałych lub prowadzonych w ramach dotacji (jeżeli oferta zakłada tworzenie 
lub prowadzenie strony internetowej).  

W przypadku oferty wspólnej powyższe zasady dotyczą każdego z jej Oferentów.  
Wymagane jest także dołączenie do oferty (na etapie składania ofert jako załącznik do oferty złożonej w 
generatorze z zastrzeżeniem podpunktu dot. wsparcia działalności obejmującej prasę):  

 wypisu z rejestru lub ewidencji (aktualnego pod względem danych) – o ile nie jest on dostępny w internetowej 
Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego;  

 statutu lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie przesłanek określonych dla spółek akcyjnych, 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jeśli dotyczy);  

 umowy pomiędzy oferentami dotyczącej realizacji oferty wspólnej (jeśli dotyczy); 

 w przypadku ofert z obszaru Media polonijne dotyczących wsparcia działalności obejmującej prasę 
wymaganym załącznikiem do oferty jest skan publikacji prasowych z ostatniego roku (jeżeli publikacje te są 
niedostępne w Internecie); skany publikacji  

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/polonia/konkurs-2023---nabor-
ofert?fbclid=IwAR1oT7iZrcLckGHAXuYgQUz68pSrsnt3pPrAvPqFQttqBwypk1oyB4NtRZA 
 
 

 

https://www.gov.pl/web/polonia/konkurs-2023---nabor-ofert?fbclid=IwAR1oT7iZrcLckGHAXuYgQUz68pSrsnt3pPrAvPqFQttqBwypk1oyB4NtRZA
https://www.gov.pl/web/polonia/konkurs-2023---nabor-ofert?fbclid=IwAR1oT7iZrcLckGHAXuYgQUz68pSrsnt3pPrAvPqFQttqBwypk1oyB4NtRZA
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Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

Hviezdoslavovo námestie 9 811 02  
Bratysława Słowacja 

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

 
 
 
 
Granty Wyszehradzkie 
 
Celem Konkursu jest wsparcie współpracy transgranicznej na obszarach przygranicznych lub w całym regionie na 
rzecz kultury, edukacji, innowacji, przedsiębiorczości, rozwoju społecznego, etc. 
Obszary wsparcia. Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu: 

 Kultura i wspólna tożsamość 

 Edukacja i budowanie potencjału 

 Innowacje i przedsiębiorczość 

 Wartości demokratyczne, media 

 Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne 

 Rozwój lokalny, środowisko, turystyka 

 Rozwój społeczny. 
Typy działań: 

 Granty Wyszechradzkie, min 3 państwa z V4 włączając lidera, projekt trwa max. 18 m-cy, 

 Granty Wyszechradzkie+ , projekt trwa max. 18 m-cy, przynajmniej 3 państwa z V4 i co najmniej 1 partner z 
państw: 
o Europy Wschodniej- Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina; 
o Wschodnich Bałkanów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Północna Macedonia, Serbia. 

 Granty Strategiczne, min. 4 organizacje z każdego państwa V4, projekt trwa od 12 do 36 m-cy. 
Nie ma preferencji co do treści projektu, o ile projekt jest zgodny z głównymi założeniami Funduszu jego misją, 
celami i zasadami przyznawania dotacji. Projekt i jego pożądany wynik muszą być powiązane z główną misją 
organizacji wnioskującej i jej partnerów. Wydarzenia, produkty, działania projektu muszą przyczyniać się do 
zrównoważonego rozwoju regionalnego i współpracy w regionie V4, poprawy wzajemnej świadomości 
społeczeństw, promocji V4 oraz rozwoju transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Wnioski mogą składać organizacje – preferowane są organizacje pozarządowe, społeczne, władze lokalne, 
gminne. Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, uniwersytetów, instytutów badawczych. Instytucje 
rządowe (w tym takie jednostki jak Instytut Polski) nie mogą aplikować i nie mogą być partnerami projektów. 
Możliwość składania wniosków w konsorcjach organizacji, z których 3 lub więcej ma siedzibę w różne kraje 
wyszehradzkie. Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów. 
 
Wysokość dotacji: 

 Granty Wyszechradzkie: 
o dotacje mogą pokryć do 100% budżetu projektu z 15% na koszty ogólne; 
o granty powyżej 10.000 EUR będą dodatkowo audytowane. 

 Granty Wyszechradzkie+: jak wyżej; 

 Granty Strategiczne: jak wyżej. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w bieżącym roku w trzech terminach: 

 do 1 lutego 2023; 

 do 1 czerwca 2023; 

 do 1 października 2023. 
Wnioski składa się za pośrednictwem internetowego systemu aplikacyjnego Funduszu 
https://my.visegradfund.org/Account/Login, który: otwiera się na 30 dni przed każdym terminem. Rejestracja 

mailto:visegradfund@visegradfund.org
https://www.visegradfund.org/
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wniosku jest możliwa tylko z ważnym adresem e-mailem. Każdy wniosek jest chroniony hasłem i można go później 
otworzyć i edytować. Konsultacja propozycji projektu z pracownikami Funduszu jest możliwa przez e-mail, telefon, 
Skype lub osobiste spotkanie, po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje mogą odbyć się do 14 dni przed końcem 
terminu składania wniosków. Po upływie terminu i przed ogłoszeniem wyników dalsze konsultacje nie są dozwolone 
w danym naborze.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/ 
 
 

 
 
 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
tel.: 22 250 01 30 

kancelaria@mfipr.gov.pl 
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony 

 
 
 
 
Europejska Inicjatywa Klimatyczna (EUKI) 
 
Celem Konkursu jest wzmocnienie współpracy w UE w zakresie dalszego rozwoju i wdrażania ambitnej polityki 
klimatycznej. Poprzez EUKI (Europejską Inicjatywę Klimatyczną) podmioty działające na rzecz klimatu mogą uczyć 
się od siebie nawzajem; inicjatywa wspiera dialog wewnątrz-europejski, wymianę dobrych praktyk, podnoszenie 
świadomości i transfer wiedzy. 
Inicjatywa EUKI jest prowadzona przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu i 
jest skierowana przede wszystkim do państw z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym 
krajów bałtyckich i krajów Bałkanów Zachodnich. 
Europejska Inicjatywa Klimatyczna (EUKI) finansuje projekty na rzecz klimatu, które koncentrują się wokół 
następujących tematów: 

 finansowaniu przyjaznemu dla klimatu; 

 mobilności neutralnej dla klimatu; 

 polityce klimatycznej; 

 pochłaniaczach CO2; 

 polityce energetycznej; 

 sprawiedliwej społecznie transformacji/zrównoważonej gospodarce; 

 zrównoważonej turystyce. 
Typy projektów możliwych do realizacji to: 

 projekty dot. łagodzenia skutków zmian klimatycznych; 

 projekty dot. rozwoju zdolności instytucjonalnych; 

 projekty dot. tworzenia sieci wymiany wiedzy; 

 projekty dot. wdrażania polityk i jej instrumentów, opracowywanie strategii i przeprowadzanie studiów 
wykonalności; 

 projekty dot. podnoszenia świadomości, edukacji i rozpowszechniania. 
Projekty powinny przyczyniać się bezpośrednio lub pośrednio do wzmocnienia działań na rzecz klimatu w krajach, 
do których są adresowane. 
 
Wnioski mogą składać - Liderzy projektów i Partnerzy projektu mogą pochodzić z dowolnego państwa 
członkowskiego UE, mogą to być rządy, gminy, instytucje edukacyjne, konsumenci oraz – o ile zezwala na to unijne 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/
mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
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prawo dotyczące pomocy państwa – przedsiębiorstwa. Minimalna liczba partnerów w projekcie wynosi 2 a 
maksymalna 5. 
 
Wysokość dotacji: od 120.000 do 1.000.000 EUR na projekt. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie w I etapie trwa do 13 stycznia 2023 roku. Nabór do EUKI podzielony jest na 
dwa etapy – w I etapie składane są wnioski oraz później są one weryfikowane i wybierane są te, które zostaną 
dofinansowane. II etap obejmuje już szczegółową propozycję projektu.  II etap wraz z pełnym opisem projektu jest 
planowany na czerwiec 2023 r. Samo rozpoczęcie projektu przewidywane jest na listopad 2023 r. Projekt potrwa do 
marca 2026 r. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/europejska-inicjatywa-
klimatyczna---rusza-zbieranie-wnioskow 
 
 

 
 
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

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

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

 
 
 
 

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich 
Edycja 2023 
 
Celem Konkursu jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich poprzez 
wyznaczenie standardów pracy z młodymi zawodnikami, wsparcie merytoryczno-finansowe osób prowadzących 
zajęcia sportowe oraz skuteczny monitoring realizacyjny. Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne 
w zakresie szeroko rozumianych zmian jakościowych procesu szkolenia młodych piłkarzy. 
Główne cele programu: 

 upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 

 standaryzacja szkolenia sportowego w obszarze kompetencyjnym oraz infrastrukturalnym; 

 stworzenie warunków dla podniesienia jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej; 

 stworzenie sieci szkółek piłkarskich funkcjonujących na czterech poziomach jakościowych według jednolitych 
standardów szkoleniowo – infrastrukturalnych; 

 stworzenie warunków dla podniesienia jakości szkolenia i kompetencji kadr trenerskich; 

 stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób uprawiających piłkę nożną. 
W ramach realizacji Programu „Certyfikacji szkółek piłkarskich” w 2023 r. realizator opracuje pełną koncepcję 
projektu w wymiarze ogólnopolskim (dla 16 województw) - w oparciu o sieć szkółek piłkarskich. 
Warunki realizacji: 

 Program musi być realizowany we wszystkich województwach 

 Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku 

 Program skierowany jest do dzieci i młodzieży do 13 roku życia 

 Wnioskodawca aplikujący w naborze musi przedstawić kompleksową koncepcję realizacji Programu 
zawierającą w szczególności: 
o opis i uzasadnienie wpływu proponowanej koncepcji realizacji Programu na sytuację dzieci i młodzieży 

szkolnej (w kontekście szeroko rozumianej edukacji piłkarskiej) –na podstawie badań, publikacji lub innych; 
o zakres terytorialny Programu – realizacja w 16 województwach; 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/europejska-inicjatywa-klimatyczna---rusza-zbieranie-wnioskow
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/europejska-inicjatywa-klimatyczna---rusza-zbieranie-wnioskow
mailto:kontakt@msport.gov.pl
https://www.gov.pl/sport
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o szczegółowo opisany mechanizm realizacyjny w zakresie: 
 działań przygotowawczych; 
 działań rekrutacyjnych (stworzenie sieci szkółek piłkarskich); 
 schematu i wymogów dotyczących nadawania stopni certyfikacji; 
 finansowania - z przedstawieniem wszystkich planowanych kosztów, w tym maksymalnej 

zunifikowanej kwoty dofinansowania przyporządkowanej dla jednej drużyny w szkółce (w 
przypadku certyfikatu brązowego, srebrnego, złotego) oraz klubu/szkółki (w przypadku certyfikatu 
zielonego) na czterech poziomach jakościowych certyfikacji, przy czym rekomendowane jest, aby 
ww. kwoty nie przekroczyły wartości: 

 10.000 zł na najniższym poziomie certyfikacji (zielonym); 
 7.000 zł na średnim poziomie certyfikacji (brązowym); 
 14.000 zł na wysokim poziomie certyfikacji (srebrnym); 
 20.000 zł na najwyższym poziomie certyfikacji (złotym); 

 kontroli i monitoringu; 
 współpracy ze szkółkami piłkarskimi i innymi interesariuszami Programu; 
 narzędzi informatycznych do obsługi projektu (system informatyczny); 
 ewaluacji; 
 promocji; 
 zakładanych rezultatów realizacji zadania. 

o opisaną perspektywę realizacyjną do roku 2024; 
W zależności od przedstawionej przez podmiot koncepcji Programu, możliwe jest przeniesienie przez realizującego 
zadanie określonych w koncepcji zadań realizującego na osoby trzecie realizujące zadania na poziomie 
wojewódzkim/regionalnym. 
Program musi być realizowany w zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
Do zadań podmiotu realizującego zadanie należeć będzie: 
 wdrożenie i realizacja kompleksowej koncepcji Programu przedstawionej we wniosku; 

 opracowanie i implementacja narzędzia informatycznego umożliwiającego uczestnikom funkcjonowanie w 
programie (rejestracja, zarządzanie, administrowanie); 

 kwalifikacja szkółek piłkarskich do Programu oraz przyznawanie certyfikatów na czterech poziomach 
jakościowych; 

 opracowanie i przedstawienie szczegółowego zakresu obowiązków dla osób  wymienionych poniżej; 

 dofinansowanie do wynagrodzenia (na podstawie stosownych umów) osób monitorujących (na szczeblu 
lokalnym i regionalnym) spełniających wymogi opracowane przez wnioskodawcę; 

 dofinansowanie do wynagrodzenia (na podstawie stosownych umów) osób przeprowadzających w szkółkach 
wizyty edukacyjne spełniających wymogi opracowane przez wnioskodawcę; 

 wsparcie wyłonionych szkółek piłkarskich w zakresie dofinansowania do wynagrodzenia trenerów 
prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą; 

 przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje osób wymienionych powyżej (monitorujących i 
przeprowadzających wizyty edukacyjne); 

 wsparcie wyłonionych szkółek piłkarskich w zakresie wykorzystania infrastruktury sportowej; 

 koordynacja, nadzór i kontrola pracy osób (j.w.); 

 przeprowadzenie co najmniej raz w trakcie realizacji zadania wizyt monitorujących/ edukacyjnych we 
wszystkich szkółkach piłkarskich uczestniczących w Programie; 

 nadzór nad organizacją testów sprawnościowych uczestników projektu oraz nad wprowadzeniem ich wyników 
do elektronicznej bazy danych wskazanej w umowie dotacyjnej – wymagane jest, aby uczestnicy zajęć 
prowadzonych w szkółkach piłkarskich przynajmniej raz w trakcie realizacji Programu przeszli testy 
sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do 
Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pl); 

 nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania zgodnie z warunkami określonymi w Programie; 

 przygotowywanie comiesięcznych (do 20 dnia roboczego każdego miesiąca) raportów sprawozdawczo-
ewaluacyjnych z realizacji zadania; 
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 przygotowanie wraz z rozliczeniem zadania, raportu sprawozdawczo-ewaluacyjnego podsumowującego 
realizację Programu, prezentującego analizę danych w każdym województwie (liczbowo, opisowo i 
graficznie),  

 prowadzenie działań promujących Program; 

 realizator zadania jest zobowiązany do produkcji (wydruk wg standardu określonego przez Ministerstwo) i 
kolportażu certyfikatów uczestnictwa (zgodnie z wzorem opracowanym i udostępnionym przez Ministerstwo) 
wśród wszystkich beneficjentów zadania. 

Program może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Wnioski mogą składać ogólnopolskie organizacje pozarządowe, które w ramach swojej podstawowej działalności 
statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w piłce nożnej. 
 
Wysokość dotacji: 

 budżet Programu 53.000.000 zł; 

 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 5% planowanych kosztów 
całkowitych zadania dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki; 
Wkład własny może być pokryty w formie finansowej bądź niefinansowej. Wkład własny może być pokryty z 
innych źródeł publicznych np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla, Unii 
Europejskiej, sponsorów lub własnych (w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy 
z wyceną świadczenia). 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 12 stycznia 2023 roku. Wniosek wraz z 
załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki: (https://www.gov.pl/web/sport w zakładce co robimy/sport/sport powszechny/dofinansowanie 
zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosek wraz z 
załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie Ministerstwa) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program 
CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PIŁKARSKICH – nabór na 2023 r.”. 
Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby Ministerstwa (w przypadku złożenia 
wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki 
kurierskiej. 
Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do 
działania w imieniu wnioskodawcy. 
Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione 
powyżej. 
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób 
wyczerpujący. 
Wymagane dokumenty: 

 wniosek wraz z załącznikami: 
o załącznik 1 – zakres rzeczowy zadania; 
o załącznik 2 – preliminarz kosztów bezpośrednich; 
o załącznik 3 – preliminarz kosztów pośrednich; 
o załącznik 4 – regulamin zadania; 
o załącznik 5 - program/harmonogram zadania. 

 zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy; 

 statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony 
potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-
program-certyfikacji-szkolek-pilkarskich--edycja-2023-r 
 
 

https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-program-certyfikacji-szkolek-pilkarskich--edycja-2023-r
https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-program-certyfikacji-szkolek-pilkarskich--edycja-2023-r
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Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2023 zadań z obszaru 
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży 
uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego 



Celem Konkursu jest: 

 zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez 
doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej lub w szkole 
ponadpodstawowej w sportach, o których mowa w rozdziale II;  

 zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do 
zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;  

 kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;  

 w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;  

 upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, 
szkół i środowisk.  

Szkoleniem mogą być objęci uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) lub szkoły ponadpodstawowej, którzy 
posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu, zwani dalej „zawodnikami”.  
Dofinansowanie szkolenia młodzieży objętej Programem odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych 
zadaniach zleconych przez Ministra, z możliwością dofinansowania tylko jednej akcji, w tym samym czasie.  
W ramach Programu, przewiduje się do realizacji zadania, polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo 
w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w następujących sportach:  

 badmintonie;  

 hokeju na lodzie;  

 kolarstwie;  

 koszykówce;  

 lekkiej atletyce;  

 łyżwiarstwie figurowym;  

 łyżwiarstwie szybkim;  

 piłce ręcznej;  

 piłce siatkowej;  

 tenisie stołowym;  

 rugby.  
Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. 
 
Wnioski mogą składać: 

 polskie związki sportowe (zwane dalej „pzs”);  

 stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie 
młodzieży w danym sporcie, zwane dalej „stowarzyszeniami”;  

 państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne 
do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów  

 
Wysokość dotacji: 

 na realizację Programu Minister w 2023 roku przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 
2023 w wysokości 35 000 000,00 zł; 

 wysokość dofinansowania dla pojedynczego podmiotu jest nie mniejsza niż 50 000,00 złotych i nie większa niż 
14 000 000,00 złotych; 

 poziom dofinansowania do 95%. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 maja 2023 r. Wnioski należy składać osobiście 
w siedzibie Ministerstwa lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe na adres podany na stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/sport., wraz z załącznikami, o 
których mowa w ust. 4.  
Załącznikami do wniosku są:  
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 preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów;  

 harmonogram planowanych działań;  

 preliminarz kosztów pośrednich;  

 statut;  

 zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania 
wniosku;  

 porozumienie zawarte pomiędzy organem prowadzącym placówkę szkolenia sportowego a wnioskodawcą, 
określające szczegółowe warunki współpracy4);  

 program szkolenia sportowego opracowany i zatwierdzony przez pzs, wraz z kryteriami kwalifikacji do szkolenia 
zaopiniowane przez Zespół Metodyczny5), zwany dalej „Zespołem”;  

 oświadczenie o zweryfikowaniu przez Wnioskodawcę informacji dotyczącej niefigurowania uczestników 
realizowanego zadania publicznego (kadra trenerska i współpracująca oraz osoby obsługujące) w Rejestrze 
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym Ministerstwa Sprawiedliwości w rozumieniu ustawy z dnia 13 maja 
2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z 
późn.zm.).  

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania oraz wzory załączników do wniosku i umowy, zostaną udostępnione na 
stronie internetowej Ministerstwa pod adresem www.gov.pl/sport.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-
funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2023-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-
wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-
dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego 
 
 

 
 
 
Program „Sport Akademicki” 
Edycja 2023 
 
Celem Konkursu jest upowszechnianie sportu w środowisku akademickim. Zadanie polega na wspieraniu 
różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i 
kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży akademickiej. Środowisko akademickie to 
społeczność licząca ponad 1 200 000 osób z 347 publicznych i niepublicznych uczelni na terenie całego kraju, która 
buduje swój kapitał społeczny i zawodowy, istotny z punktu widzenia rozwoju kraju. Mając na uwadze późniejsze 
role społeczne przyszłych absolwentów szkół wyższych, ich świadomość znaczenia kultury fizycznej w życiu 
człowieka, będzie oddziaływała na kształtowanie przyszłych polityk publicznych w tym obszarze. Działania 
aktywizujące środowiska akademickie, zarówno w zakresie współzawodnictwa uczelnianego, jak i powszechnej 
kultury fizycznej młodzieży akademickiej, budują świadomość wagi aktywności fizycznej w nowoczesnym, 
europejskim społeczeństwie. Zakres realizowanych zadań powinien uwzględniać różnorodność zainteresowań 
młodzieży akademickiej oraz potrzebę kreowania nawyku aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Ma to 
znaczenie w kontekście podjęcia przez nich roli liderów stymulujących aktywność fizyczną w środowisku pracy i 
zamieszkania, m.in. poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje i przygotowujące nowe kadry dla sportu 
powszechnego. Oferta programowa kierowana do środowiska akademickiego powinna obejmować wszelkie 
możliwe formy aktywności zarówno w sportach indywidualnych, zespołowych oraz innych alternatywnych formach 
popularnych wśród młodzieży akademickiej (różnego rodzaju odmiany fitness, tańca, tzw. sporty miejskie). Oferta ta 
powinna jednocześnie uwzględniać możliwość indywidualnego rozwoju sportowego oraz podejmowania rywalizacji 
na wszystkich poziomach współzawodnictwa akademickiego, a także wykorzystywać istniejącą akademicką bazę 
sportową. 
Głównymi celami programu są: 

 zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży akademickiej; 

 tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz 
kształtowanie zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej; 

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2023-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2023-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2023-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2023-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
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 kształtowanie rozwoju psychofizycznego młodzieży akademickiej, kreowanie aktywności fizycznej jako 
niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, 

 budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego; 

 wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, 
wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu. 

Priorytetowo traktowane będą zadania ukierunkowane na: 

 inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej; 

 wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój 
sportowy i podnoszenie umiejętności; 

 tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni. 
Główne warunki realizacji: 

 Zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. 

 W przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania uczestniczyć może młodzież akademicka (zgodnie z 
zasadami Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego). 

 Liczba uczestników, sposób rekrutacji oraz zasięg zadania (np. liczba uczelni, województw) musi być opisany 
we wniosku. 

 W przypadku realizacji kilku przedsięwzięć jednostkowych będących składowymi wnioskowanego zadania, 
wymagane jest wyszczególnienie tych przedsięwzięć w zał. nr 1 oraz w zał. nr 2 jednostkowych do wniosku. 

 Przedmiotem dofinansowania mogą być te zadania, których realizację zaplanowano po terminie złożenia 
wniosku. 

 Nie można planować przeznaczenia środków finansowych z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
nagrody finansowe i rzeczowe, kwota planowana na zakup niezbędnego do realizacji sprzętu sportowego nie 
może przekraczać 10% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. 

 Wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, z 
udziałem środków publicznych. We wniosku należy je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować. 

 Przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszego zadania nie może zakładać pobierania jakichkolwiek opłat 
od uczestników, z wyłączeniem pobierania opłat startowych w całości przeznaczanych na realizację 
określonego zadania. 

 W przypadku dofinansowania wynoszącego i przekraczającego kwotę 500 000 zł, 

 Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji realizowanego zadania oraz przesłania wraz z 

rozliczeniem zbiorczego zestawiania wyników w tym zakresie. 
Istotne informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach programu. 

 Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych 
pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi w ramach powyżej opisanej procedury, wnioskodawcami. 

 Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie 
mogą zakładać osiągnięcia dochodu. 

 Zadania programu mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski (z wyłączeniem Akademickich Mistrzostw 
Europy i Europejskich Igrzysk Akademickich). 

 W przypadku realizacji zadań przy udziale podmiotów nie będących w strukturach organizacyjnych 
wnioskodawcy, należy je wyszczególnić we wniosku w rubryce dotyczącej zdolności realizacyjnej 
wnioskodawcy oraz scharakteryzować podstawy i zakres współpracy (np. stosowne porozumienie). 

 Wnioskodawca, z którym Minister Sportu i Turystyki zawrze umowę o dofinansowanie realizacji zadania, 
zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. 
zm.) powstałych w związku z realizacją zadań realizowanych w ramach niniejszego programu. Wnioskodawca, 
o którym mowa powyżej zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi Sportu i Turystyki na 
warunkach określonych w umowie. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności 
statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, tj. związki 
stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające 
odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne. 
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Wysokość dotacji: 

 Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest 
Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2023 roku przeznacza się kwotę 14 000 000 zł. 

 Wymagany wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania, 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 17 stycznia 2023 roku. Wnioski o dofinansowanie 
na realizację zadań należy złożyć w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami generowanymi w systemie AMODIT 
dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. oraz skanami pozostałych dokumentów (statutu oraz KRS lub 
wyciągu z ewidencji) Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami: załącznik nr 1- zakres rzeczowy zadania 
publicznego, załącznik nr 2 - plan rzeczowo - finansowy kosztów bezpośrednich zadania publicznego, załącznik nr 
3 - plan finansowy kosztów pośrednich zadania publicznego pochodzących ze środków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, załącznik nr 4 – program i regulamin zadania publicznego oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami: 

 skanem wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej 
Wnioskodawcy; 

 skanem oryginału statutu wnioskodawcy (tj. dokumentu opatrzonego podpisami); 

 skanem oświadczenia osób/osoby reprezentującej wnioskodawcę –upoważnionych/ej do działania i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów (treść oświadczenia 
do pobrania w systemie Amodit na etapie składania wniosku). 

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, 
wyciąg z ewidencji, statut. Wszystkie dokumenty muszą przedstawiać aktualny stan na dzień złożenia wniosku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-naboru-wnioskow-na-
realizacje-w-2023-r-programu-sport-akademicki  
 
 

 
 
 

Narodowe Centrum Kultury 
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EtnoPolska. Edycja 2023 
 

Celem Konkursu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w 
kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, w tym twórcze ich 
wykorzystanie. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, 
szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.  
Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych 
wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia 
kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, 
jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. W ramach programu realizowane są zadania z zakresu 
twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także 
unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału 
kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do 
dóbr kultury.  

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2023-r-programu-sport-akademicki
https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2023-r-programu-sport-akademicki
mailto:nck@nck.pl
https://nck.pl/
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Za wartościowe uznaje się także działania związane z inwentaryzacją lokalnych zabytków kultury tradycyjnej, a 
także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  
Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz 
rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz 
folklor obrzędowy własnego regionu. Zespoły te poprzez sceniczne kreacje pokazują zróżnicowanie tradycyjnych 
ubiorów odświętnych, obrzędowych i codziennych, tym samym przyczyniając się do promowania tradycji 
regionalnych oraz narodowych. Ubiory ludowe powstają we współpracy z lokalnymi twórcami i rzemieślnikami, co 
przyczynia się do bezpośredniego przekazu tradycji wytwarzania strojów oraz ich zdobnictwa. 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów 
realizacji zadań takich, jak:  

 działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, 
festiwale, koncerty, również on-line;  

 inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach 
na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym 
dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line;  

 organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie 
archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line;  

 renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i 
popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości;  

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2023. Termin rozpoczęcia i zakończenia 
realizacji zadania określa się od dnia 1 marca do dnia 17 października 2023 roku z zastrzeżeniem, że wydatki 
ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników 
naboru. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, 
udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym 
działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-
księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków:  
 samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji 

kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych1);  

 organizacje pozarządowe;  

 koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego, z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku 
działalność gospodarcza nie może być zawieszona.  

 
Wysokość dotacji: 

 Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł. 

 Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.  

 Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.  

 Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania.  
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 16 stycznia 2023 roku. Dla prawidłowego złożenia 
wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta Systemie Obsługi Programów (SOP), dostępnym pod adresem: 
https://sop.nck.pl. Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej w SOP.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-
nck/etnopolska 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska
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Ojczysty – dodaj do ulubionych 
Edycja 2023 
 
Celem Konkursu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, 
budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez 
realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.  
Program realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 
grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim 
objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów 
realizacji zadań takich, jak:  

 projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, 
również on-line;  

 projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, 
audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również on-line;  

 tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, 
zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne 

z zastrzeżeniem, że: 

 Realizacji zadań określonych w ust. 1 może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, 
wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji 
mobilnej. Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego 
elementu zadania. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań 
towarzyszących realizacji zadania w trakcie i po jego zakończeniu.  

 W ramach programu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad realizacją publikacji i 
nagrań, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w wyniku których w terminie realizacji zadania nie 
powstanie finalna publikacja/nagranie.  

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2023.  
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od dnia 27 lutego do dnia 31 października 2023 
roku z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie 
począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, 
udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym 
działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-
księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków:  

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

 organizacje pozarządowe;  

 koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego, z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku 
działalność gospodarcza nie może być zawieszona.  

O dofinansowanie w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023 nie mogą się ubiegać podmioty, które 
w latach 2020-2022 były beneficjentami Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych przynajmniej dwukrotnie.  
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie. Do limitu nie wliczają się wnioski wycofane.  
 
Wysokość dotacji: 

 minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10.000 zł; 
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 maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75.000 zł; 

 dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania; 

 w uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału procentowego 
dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%.  

 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 9 stycznia 2023 roku. Dla prawidłowego złożenia 
wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta Systemie Obsługi Programów (SOP), dostępnym pod adresem: 
https://sop.nck.pl. Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej w SOP. Na etapie naboru wnioskodawcy 
nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-
nck/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/ojczysty-dodaj-do-ulubionych-edycja-2023-nabor-wnioskow 
 
 

 
 
 

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. 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/ojczysty-dodaj-do-ulubionych-edycja-2023-nabor-wnioskow
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/ojczysty-dodaj-do-ulubionych-edycja-2023-nabor-wnioskow
http://www.nbp.pl/
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Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady 
przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego: 

 osoby prawne; 

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

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

 




 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

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

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

 
 
 

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

 rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą, 

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

 uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych, 

 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: 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/
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o podmioty, dla których finansowanie zadań ze środków budżetu państwa jest wskazane w ustawach 
dotyczących górnictwa i których działalność regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze, 

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

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

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

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

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 
3A02-673 Warszawa z dopiskiem „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”. Dla wniosków 
składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji 
(wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zmniejszenie-uciazliwosci-
wynikajacych-z-wydobywania-kopalin-2021 
 
 

 
 

 
 
Program „Mój elektryk” 
Nabór dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne 
 
Celem Programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów 
zeroemisyjnych. 
Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii 
M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie 
do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich 
ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub 
innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 
17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1077). 
Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy 
i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, 
importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km. 
 
Wnioski mogą składać: 

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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 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 
 















 
 

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne
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Nordycka Rada Ministrów/Nordisk Råd er de nordiske parlamenters officielle 
samarbejdsforum 

Ved Stranden 18 DK-1061  
København K 

Tel.  +45 33 96 04 00 
nordisk-rad@norden.org 

https://www.norden.org/da 
 
 
 
 

Program grantowy Nordyckiej Rady Ministrów: Prosperous Future - Programme for Civil Society 
Cooperation in the Region 

 
Celem Konkursu jest wspieranie współpracy organizacji skandynawskich na rzecz zielonego, demokratycznego i 
odpornego regionu ze społeczeństwem obywatelskim w Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, i niezależnymi partnerami w 
odniesieniu do Ukrainy oraz Białorusi i Rosji. 
Wszystkie przedsięwzięcia powinny spełniać co najmniej jeden z poniższych priorytetów: 

 Zielony region – wspólnie będziemy promować zieloną transformację naszych społeczeństw i działać na rzecz 
neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla oraz zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym i 
biogospodarki. 

 Konkurencyjny region – wspólnie będziemy promować zielony wzrost w regionie oparty na wiedzy, 
innowacjach, mobilności i integracji cyfrowej. 

 Region zrównoważony społecznie – razem będziemy promować integracyjny, równy i połączony region ze 
wspólnymi wartościami oraz wzmocnioną wymianą kulturalną i dobrobytem. 

 
Wnioski mogą składać: 

 Grupa 1: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Wysp 
Owczych, Grenlandii, Wysp Alandzkich     

 Grupa 2: Organizacje społeczeństwa obywatelskiego z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski     

 Grupa 3: Niezależni partnerzy ze społeczeństwa obywatelskiego w stosunku do Ukrainy oraz Białorusi i Rosji 
Wymagana struktura partnerska: 

 Minimum jeden partner z kraju skandynawskiego (grupa 1), oraz 

 Partner wiodący musi pochodzić z grupy 1 lub grupy 2 oraz 

 Minimum partnerzy muszą pochodzić z trzech różnych krajów, oraz partnerzy muszą pochodzić z co najmniej 
dwóch z wyżej wymienionych grup. 

Priorytetowo traktowane są projekty wysokiej jakości, z co najmniej jednym partnerem z każdej z trzech grup 
krajów. 
Wszyscy zaangażowani partnerzy muszą złożyć wspólny wniosek. Partner wiodący będzie odpowiedzialny za 
przekazywanie funduszy partnerom projektu oraz za dostarczanie wspólnych raportów finansowych i opisowych 
zgodnie z wymaganiami NCM. 
 
Wysokość dotacji: 

 Budżet programu 10.000.000 DKK (waluta korona duńska); 

 Minimalna kwota dotacji 300.000 DKK dla projektu; 

 Maksymalna kwota dotacji 500.000 DKK dla projektu. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 lutego 2023 roku. Składanie wniosku możliwe 
jest za pośrednictwem formularza online https://www.norden.org/da/node/77398.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.norden.org/da/node/77402 
 
 

mailto:nordisk-rad@norden.org
https://www.norden.org/da
https://www.norden.org/da/node/77402
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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; 

 Edycja V – od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.; 

 Edycja VI – od dnia 01 września 2022 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/ 
 
 

 
 
 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/
https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/
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Polska Fundacja Narodowa 

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

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

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

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

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

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

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

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

 rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości; 

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

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

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

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

 minimalny wkład własny 5 %; 

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

 
 
 

mailto:kontakt@pfn.org.pl
https://www.pfn.org.pl/
https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/
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Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16  
33-100 Tarnów 

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

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

 wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi; 

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

 nauką i edukacją; 

 sportem i zdrowym stylem życia; 

 kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego; 

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

 statut bądź inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy; 

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

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

 
 

mailto:kancelaria.centrala@psgaz.pl
https://www.psgaz.pl/
https://www.psgaz.pl/sponsoring-i-darowizny
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Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
tel. 22 276 77 77 

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/ 
 

 
 
 
Otwarty konkurs ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego 
zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 
2023 roku 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie następujących zadań objętych konkursem ofert: 

 Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o 
niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (publikacje, periodyki, 
audiobooki); 

 Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o 
niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (wystawy, projekty 
dokumentacyjne, fabularyzowane filmy dokumentalne, filmy dokumentalne, notacje filmowe). 

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2023. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty. 
Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została 
złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. 
Do takiej oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z 
przyczyn formalnych. 
 
Wysokość dotacji: 

 Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi 700 000 zł. 

 Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. 

 Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.  
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 28 lutego 2023 r. Oferty wraz wymaganymi 
załącznikami należy przesłać lub złożyć do godziny 16:15: 

 bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Warszawa  

 lub 

 w formie skanu oferty jako plik pdf na adres email:info@kombatanci.gov.pl 
Decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu. 
Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 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. poz. 2057). 
Podmiot składający ofertę dotyczącą: 

 publikacji, dołącza maszynopis pracy (w formie papierowej lub na innym nośniku danych); 

 audiobooku, dołącza treści planowane do zamieszczenia na nośniku (w formie papierowej lub na innym nośniku 
danych); 

 periodyku, dołącza treści i materiały planowane do publikacji (w formie papierowej lub na innym nośniku 
danych); 

 wystawy, załącza scenariusz wystawy z przykładowymi planszami; 

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/
mailto:info@kombatanci.gov.pl
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 projektu dokumentacyjnego, załącza materiały planowane do umieszczenia na stronie; 

 realizacji fabularyzowanego filmu dokumentalnego, załącza scenariusz filmu wraz z informacją dotyczącą 
długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżysera, scenarzysty, itp.; 

 realizacji filmu dokumentalnego, załącza obszerny konspekt/scenariusz filmu wraz z informacją dotyczącą 
długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżysera, scenarzysty, itp.; 

 realizacji notacji filmowych, załącza biogramy uczestników walk niepodległościowych wraz z informacją 
dotyczącą długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżysera, scenarzysty, itp. 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-
bie%C5%BC%C4%85cy/3263-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-
dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-
wykonywaniem-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-kultywowania-i-upowszechniania-tradycji-walk-o-
niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-w-2023-roku.html 
 
 

 
 
 
Otwarty konkurs ofert na 2023 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w 
zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
  

 
Celem Konkursu jest dofinansowanie realizacji poniższych zadań objętych konkursem ofert: 

 Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o 
niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego. 

 Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, 
męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie 
trwałych znaków i obiektów pamięci. 

W zakresie realizacji powyższych zadań środki w formie dotacji celowych przeznaczone będą m. in. na: 

 Dofinansowanie prowadzenia działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP poprzez 
organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji historycznych, konferencji, koncertów, festiwali, spektakli, 
marszów, rajdów, spotkań kombatantów z młodzieżą oraz działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz 
pogłębianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia, głównie młodzieży szkolnej 
poprzez m.in. wsparcie edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej. 

 Dofinansowanie trwałego upamiętniania walk i męczeństwa (miejsc, faktów, wydarzeń oraz postaci z tym 
związanych) w formie tablic pamiątkowych, pomników, obelisków, medali, sztandarów. 

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2023. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wysokość dotacji: wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi 1 000 000 zł. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 10 lutego 2023 r. Oferty wraz z wymaganymi 
załącznikami należy przesłać lub złożyć do godziny 16:15: 

 bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert 

 lub 

 w formie skanu jako plik pdf na adres e-mail:info@kombatanci.gov.pl 
Załączniki zamieszczone w przestrzeni dyskowej w Internecie, tzw. „chmurze” nie będą pobierane. 
Decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu! 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-
bie%C5%BC%C4%85cy/3262-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2023-rok-na-powierzenie-lub-

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3263-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-wykonywaniem-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-kultywowania-i-upowszechniania-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-w-2023-roku.html
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3263-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-wykonywaniem-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-kultywowania-i-upowszechniania-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-w-2023-roku.html
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3263-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-wykonywaniem-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-kultywowania-i-upowszechniania-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-w-2023-roku.html
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3263-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-wykonywaniem-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-kultywowania-i-upowszechniania-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-w-2023-roku.html
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3263-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-wykonywaniem-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-kultywowania-i-upowszechniania-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-w-2023-roku.html
mailto:info@kombatanci.gov.pl
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3262-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2023-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej,-piel%C4%99gnowania-polsko%C5%9Bci-oraz-rozwoju-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-narodowej,-obywatelskiej-i-kulturowej.html
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3262-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2023-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej,-piel%C4%99gnowania-polsko%C5%9Bci-oraz-rozwoju-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-narodowej,-obywatelskiej-i-kulturowej.html
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wsparcie-wykonywania-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej,-
piel%C4%99gnowania-polsko%C5%9Bci-oraz-rozwoju-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-narodowej,-obywatelskiej-i-
kulturowej.html 
 

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3262-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2023-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej,-piel%C4%99gnowania-polsko%C5%9Bci-oraz-rozwoju-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-narodowej,-obywatelskiej-i-kulturowej.html
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3262-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2023-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej,-piel%C4%99gnowania-polsko%C5%9Bci-oraz-rozwoju-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-narodowej,-obywatelskiej-i-kulturowej.html
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3262-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2023-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej,-piel%C4%99gnowania-polsko%C5%9Bci-oraz-rozwoju-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-narodowej,-obywatelskiej-i-kulturowej.html
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 

w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

 
 
 
 

Dnia 22 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych WRPO 2014+. Dokument (wersja 4.27) obowiązuje od dnia 22 grudnia 2022 r. 
 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu 4.26 zostały umieszczone w Tabeli zmian do SZOOP. Zmiany 
te dotyczą: 

 Rozdział 2.Informacje na temat Osi Priorytetowych i Działań WRPO 2014+ oraz 3. Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR). Zmiana kwot wkładu UE związana z przesunięciem środków w ramach 
Działań/Poddziałań - wykorzystanie wolnych środków, celem ich efektywnego wydatkowania, w związku z 
zapotrzebowaniem jakie pojawiło się w Poddziałaniach: 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”; 5.2.2 „Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów 
pasażerskich”; 6.6.1 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”. 

o Oś 3 było 381 475 177,00, jest 381 475 177,00;  
o Działanie 3.3 było 220 083 777,00, jest 220 083 777,00;  
o Poddziałanie 3.3.1 było 84 705 260,00, jest 84 559 867,00;   
o Poddziałanie 3.3.3 było 118 516 220,00, jest 118 661 613,00;   
o Oś 4 było 166 267 620,00, jest 166 267 620,00;   
o Działanie 4.4 było 65 804 421,00, jest 65 804 421,00;   
o Poddziałanie 4.4.1 było 51 814 882,00, jest 51 928 591,00;   
o Poddziałanie 4.4.3 było 10 042 727,00, jest 9 929 018,00;   
o Oś było 5 411 681 105,00, jest 411 681 105,00;   
o Działanie 5.2 było 191 681 105,00, jest 191 681 105,00;   
o Poddziałanie 5.2.1 było 125 689 863,00, jest 123 625 975,00;   
o Poddziałanie 5.2.2 było 65 991 242,00, jest 68 055 130,00;   
o Oś 6 było 253 707 464,00, jest 253 707 464,00;   
o Działanie 6.5 było 45 792 482,00, jest 45 683 672,00;   
o Działanie 6.6 było 28 829 524,00, jest 28 938 334,00;   
o Poddziałanie 6.6.1 było 24 081 011,00, jest 24 189 821,00;   
o Oś 9 było 334 645 104,00, jest 334 645 104,00; 
o Działanie 9.3 było 111 395 455,00, jest 111 395 455,00; 
o Poddziałanie 9.3.2 było 51 078 229,00, jest 51 109 913,00;   
o Poddziałanie 9.3.4 było 15 480 334,00, jest 15 448 650,00; 
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 Zał. nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego – 
Aktualizacja załącznika: Wprowadzenie zmian dot. projektów pozakonkursowych pn.:  

o „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. 
o „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru 

kolejowego – dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych”. 
 
Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-
szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-27-z-dnia-22-grudnia-2022-r 

 
 


 
 

Dnia 23 września 2022 r. opublikowano aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o 
dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 na rok 2021. 

 
Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu zostały umieszczone w Wykazie zmian do Harmonogramu 
naborów wniosków. Dotyczą one następującej zmiany: 

 Dodano nabór wniosków o dofinansowanie w poniższym działaniu: - 
o Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura 

ochrony zdrowia”. 

 Wykreślono nabór wniosków o dofinansowanie w poniższym działaniu:  
o Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy”, Poddziałanie 8.3.2 „Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy”. 
 

Źródło wiadomości: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-
dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-2022-rok-wrzesien-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 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-27-z-dnia-22-grudnia-2022-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-27-z-dnia-22-grudnia-2022-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-2022-rok-wrzesien-2022-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-2022-rok-wrzesien-2022-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-wielkopolskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-na-lata-2014-2020-wrpo-2014-wersja-14-0
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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