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Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

sponsoring, 1%, zbiórki oraz dotacje. Granty są najczęstszą 

formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, 

mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych.  

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność 

swojej  organizacji:  stowarzyszenia,  fundacji   

czy  klubu sportowego. Na stronie www.ngo.leszno.pl  

w zakładce FUNDUSZE  zamieszczane  są informacje    

o  aktualnych   konkursach i dotacjach.   

Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je 

zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na naszą 

stronę!   

Jeśli wcześniej niż my trafiłeś na ciekawe ogłoszenie o konkursie, podziel się z nami tą 

informacją, a my umieścimy ją na naszej stronie  internetowej,  by  inne  organizacje  mogły   

z niej skorzystać!   

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna 

prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie:  

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne);  

• konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet);  

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych;  

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.  

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  

KONTAKT:   

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

Urząd Miasta Leszna  

ul. Słowiańska 16 

Tel. 65 537 36 79, 65 537 36 88 

 

  

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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  AKTUALNE KONKURSY  

 

NOWY Trwa drugi nabór wniosków w ramach Programu RITA – Projekty Partnerskie 

 

Trwa drugi nabór wniosków w ramach Programu RITA – Projekty Partnerskie. Program RITA 

posiada szeroki zakres tematyczny, jednak wszystkie proponowane projekty powinny być 

skupione na długotrwałości i multiplikacji rezultatów, w kontekście polskich doświadczeń. 

Wnioski w ramach drugiego naboru można składać do dnia 17 października 2022 roku do 

godz. 12.00 (południe). 

 

FUNDATOR: 

Fundację Edukacja dla Demokracji 

 

O PROGRAMIE: Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

(PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest 

wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i 

Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w 

kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki 

rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów 

realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych 

programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych 

w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji, 

a także doświadczeniem polskich organizacji w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Składane projekty powinny odpowiadać realnym potrzebom. W diagnozie potrzeb 

nieoceniony jest udział partnera ze wschodu – to on, będąc na miejscu, najlepiej zna grupę 

docelową i może weryfikować jej potrzeby. Polski partner, najlepiej znający polskie 

rozwiązania i doświadczenia, proponuje te, które warto zastosować w danym projekcie. 

Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i 
gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim 
doświadczeniem i 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; 
• rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu 



     

4  

   

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce 

stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo – kościół 

na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami i osobami z następujących krajów: 

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, 

Ukraina, Uzbekistan. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 60.000 zł.  Minimalny wkład 

własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub 

osobowego). 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 17 października 2022 roku do godz. 12.00 (południe). 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://programrita.org/projekty-partnerskie/ 

 

KONTAKT: 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: rita@fed.org.pl 

- pod numerem telefonu Agnieszki Świeczki: 605 787 757 w dni robocze w godzinach 09:00-

16:00. 

 

NOWY Trwa drugi nabór wniosków w ramach Programu RITA – Projekty Partnerskie 

 

Trwa drugi nabór wniosków w ramach Programu RITA – Projekty Partnerskie. Program RITA 

posiada szeroki zakres tematyczny, jednak wszystkie proponowane projekty powinny być 

skupione na długotrwałości i multiplikacji rezultatów, w kontekście polskich doświadczeń. 

 

FUNDATOR: Fundację Edukacja dla Demokracji  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 

60.000 zł.  Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu 

finansowego, rzeczowego lub osobowego). 

 

O PROGRAMIE: Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

(PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED).  

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy 

Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym 

zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz 

demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.  

 

https://programrita.org/projekty-partnerskie/
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CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów 

realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych 

programem.  

Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach 

objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji, a także 

doświadczeniem polskich organizacji w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Składane projekty powinny odpowiadać 

realnym potrzebom.  

W diagnozie potrzeb nieoceniony jest udział partnera ze wschodu – to on, będąc na miejscu, 

najlepiej zna grupę docelową i może weryfikować jej potrzeby.  

Polski partner, najlepiej znający polskie rozwiązania i doświadczenia, proponuje te, które 

warto zastosować w danym projekcie.  

 

Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i 

gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim 

doświadczeniem i 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;  

• rozwój ekologii,  

• dbałość o środowisko,  

• przeciwdziałanie zmianom klimatu  

 

DLA KOGO: Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać zarejestrowane w 

Polsce: 

• stowarzyszenia,  

• fundacje, 

• organizacje powołane na podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich 

projektów razem z podmiotami i osobami z następujących krajów:  

❖ Armenia,  

❖ Azerbejdżan,  

❖ Białoruś,  

❖ Gruzja,  

❖ Kazachstan,  

❖ Kirgistan,  

❖ Mołdawia,  

❖ Rosja,  

❖ Tadżykistan,  
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❖ Ukraina,  

❖ Uzbekistan.  

 

DO KIEDY: Wnioski w ramach drugiego naboru można składać 17 października 2022 roku do 

godz. 12.00 (południe).  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://programrita.org/projekty-partnerskie/ 

Nabór prowadzony jest przez generator online witkac.pl. 

Adres do generatora wniosków  

FED: https://witkac.pl/#/urzad/index/173 

Szczegóły dotyczące udziału w otwartym konkursie zawarte są w regulaminie konkursu 

 

KONTAKT: Za pośrednictwem poczty elektronicznej:  

rita@fed.org.pl 

Pod numerem telefonu Agnieszki Świeczki:  

605 787 757 w dni robocze w godzinach 09:00-16:00.  

Podczas spotkań informacyjnych, których bieżący harmonogram znajduje się na stronie 

www.programRITA.org 

 

NOWY Konkurs Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosiło konkurs wniosków na realizację w 

latach 2023-2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego, finansowanych ze środków Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na 

dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi: 

• w 2023 roku - 5 116 600 zł;  

• w 2024 roku - 3 750 000 zł;  

• w 2025 roku - 3 400 000 zł.  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Konkurs został ogłoszony w ramach celu 

operacyjnego nr 2 Profilaktyka uzależnień i dotyczy następujących zadań: 

 

1. Zadanie 2.1.1. NPZ: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, 

wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym 

epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.  

• Zadanie 1. Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży 

z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych.  

• Zadanie 2. Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób 

zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.  

https://programrita.org/projekty-partnerskie/
https://witkac.pl/#/urzad/index/173
mailto:rita@fed.org.pl
http://www.programrita.org/
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• Zadanie 3. Realizacja działań w zakresie profilaktyki wskazującej skierowanej do osób 

zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.  

2. Zadanie 2.1.3. NPZ: Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z 

zakresu profilaktyki uzależnień.  

• Zadane 4. Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z 

hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.  

3. Zadanie 2.4.1. NPZ: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień 

behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie 

kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania.  

• Zadanie 5. Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień 

behawioralnych.  

• Zadanie 6. Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl 

obejmującej problematykę dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz 

obsługę poradni internetowej w zakresie tej problematyki.  

• Zadanie 7. Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja kwartalnika „Serwis Informacyjny. 

Uzależnienia” obejmującego tematykę uzależnień.  

• Zadanie 8. Aktualizacja, wydanie oraz promocja informatora o placówkach 

udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień 

behawioralnych.  

4. Zadanie 2.4.2. NPZ: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna 

realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla 

problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami 

behawioralnymi oraz ich bliskich  

• Zadanie 9. Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi 

uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.  

5. Zadanie 2.4.4. NPZ: Prowadzenie badań dotyczących uzależnień behawioralnych oraz 

monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań  

• Zadanie 10. Przeprowadzenie badania mającego na celu oszacowanie 

rozpowszechnienia oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących: 

hazardu, w tym hazardu problemowego /patologicznego, innych uzależnień 

behawioralnych.  

 

DLA KOGO: Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele 

statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia 

publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców 

określone przy opisie zadania konkursowego.   

 

DO KIEDY: 18 października 2022 roku.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej organizatora konkursu: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13445000 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13445000
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KONTAKT: Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kcpu.gov.pl 

 

NOWY Dodatkowe wsparcie dla organizacji pozarządowych w 2022 roku - PFRON 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania skutkom 

inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych zaprasza 

organizacje pozarządowe do składania wniosków na zwiększenie dofinansowania na realizację 

zadań zlecanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji. Wniosek należy 

złożyć w jednostce organizacyjnej PFRON wskazanej do realizacji umowy, tj. w Oddziale lub 

Departamencie ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w terminie do 19 

października 2022 r. 

 

FUNDATOR: 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zwiększenie dofinansowań może dotyczyć wyłącznie realizacji projektów w: 

• trzecim okresie finansowania (konkurs nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ”), 
• drugim okresie finansowania (konkurs nr 1/2020 „Pokonamy bariery”), 

trwającym maksymalnie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O zwiększenie dofinansowania mogą wnioskować organizacje pozarządowe, które zawarły 

umowy wieloletnie w ramach konkursu: 

• „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (nr 1/2019); 
• „Pokonamy bariery” (nr 1/2020). 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Kwota, o jaką nastąpi zwiększenie dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu wskaźnika 

inflacji ogłoszonego przez GUS za sierpień 2022 r. (tj. 16,1%) i kwoty dofinansowania 

wynikającej z aneksu zawartego na bieżący okres finansowania. 

Decyzja w sprawie zwiększenia wysokości dofinansowania podejmowana jest na uzasadniony 
wniosek Zleceniobiorcy. Przyczyną zwiększenia wysokości kwoty dofinansowania może być 
wyłącznie negatywny wpływ sytuacji makroekonomicznej na prawidłową i efektywną 
realizację projektu. Zaproponowane przez Zleceniobiorcę zmiany w budżecie projektu mogą 
dotyczyć wszystkich kategorii kosztów, w tym kategorii kosztów osobowych. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 19 października 2022 r. 

Wniosek należy złożyć w jednostce organizacyjnej PFRON wskazanej do realizacji umowy, tj. w 

Oddziale lub Departamencie ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

mailto:hazard@kcpu.gov.pl
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://bip.pfron.org.pl/komunikaty/szczegoly-komunikatu/news/przeciwdzialamy-skutkom-

inflacji-dodatkowe-wsparcie-dla-organizacji-pozarzadowych-w-2022-r/  

 

KONTAKT: 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon: 22 50 55 500  

 

Erasmus + Akredytacja w programie Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia 

zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych 

Akredytacja w programie Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się 

kształceniem i szkoleniem zawodowym, edukacją szkolną oraz edukacją dorosłych, które 

chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji w 

programie Erasmus stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca ustanowił plan realizacji 

wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań 

wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Akredytacja przyznawana jest jednorazowo na 

całą edycję programu. Nabór prowadzony jest do 19 października 2022r. 

ZARZĄDZANIE: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli 

O PROGRAMIE: Akredytacja w programie Erasmus jest narzędziem dla organizacji 

zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, edukacją szkolną oraz edukacją 

dorosłych, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę. Przyznanie 

akredytacji w programie Erasmus stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca ustanowił plan 

realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych 

działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest „planem 

Erasmus” i stanowi kluczowy element wniosku o akredytację w programie Erasmus. 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o indywidualną akredytację w programie Erasmus dla 

swojej organizacji lub o akredytację w programie Erasmus dla koordynatorów konsorcjów 

realizujących projekty mobilności, jak wyjaśniono poniżej. Wcześniejsze doświadczenie w 

ramach programu nie jest wymagane. Organizacje, które uzyskały już akredytację w 

programie Erasmus, mogą otrzymać znak doskonałości jako wyróżnienie ich dotychczasowej 

pracy i zaangażowania na rzecz jakości. 

W KAŻDEJ Z TRZECH DZIEDZIN: Wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia 

przez:  

• promowanie wartości włączania i różnorodności, tolerancji i udziału w życiu 

demokratycznym  

• upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności  

• wspieranie rozwoju sieci zawodowych w Europie 

W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO:  

https://bip.pfron.org.pl/komunikaty/szczegoly-komunikatu/news/przeciwdzialamy-skutkom-inflacji-dodatkowe-wsparcie-dla-organizacji-pozarzadowych-w-2022-r/
https://bip.pfron.org.pl/komunikaty/szczegoly-komunikatu/news/przeciwdzialamy-skutkom-inflacji-dodatkowe-wsparcie-dla-organizacji-pozarzadowych-w-2022-r/
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Przyczynianie się do wdrażania zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego 

i deklaracji z Osnabrück oraz europejskiego programu na rzecz umiejętności, a także do 

tworzenia europejskiego obszaru edukacji poprzez: 

 

• podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia 

zawodowego (IVET i CVET)  

• wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności 

znajomości języków i umiejętności cyfrowych  

• wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i 

przyszłym rynku pracy   

• wymianę najlepszych praktyk i promowanie stosowania nowych i innowacyjnych 

metod i technologii pedagogicznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, 

osób prowadzących szkolenia, mentorów i innych pracowników kształcenia i szkolenia 

zawodowego   

• rozwijanie zdolności organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do realizacji 

wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności oraz ich zdolności podejmowania 

partnerskiej współpracy dobrej jakości przy jednoczesnym rozwijaniu strategii 

umiędzynarodowienia  

• umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego oraz 

ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie średniego czasu 

trwania mobilności tych osób w celu zwiększenia jej jakości i wpływu  

• wspieranie jakości, przejrzystości i uznawania efektów uczenia się w okresach 

mobilności za granicą, zwłaszcza z wykorzystaniem europejskich narzędzi i 

instrumentów służących temu celowi 

 

W DZIEDZINIE EDUKACJI SZKOLNEJ  

Poprawa jakości nauczania i uczenia się w edukacji szkolnej przez: 

• wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół 

i innych pracowników szkół  

• promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania  

• poprawę uczenia się języków i zwiększanie różnorodności językowej w szkołach  

• wspieranie wymiany i przekazywania najlepszych praktyk w dziedzinie nauczania i 

rozwoju szkół 

 

Wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji przez: 

 

• budowanie zdolności szkół do angażowania się w transgraniczną wymianę i współpracę 

oraz do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności  

• umożliwienie mobilności edukacyjnej wszystkim uczniom w ramach edukacji szkolnej  

• wspieranie uznawania efektów uczenia się wśród uczniów i pracowników w okresach 

mobilności za granicą 

 

W DZIEDZINIE EDUKACJI DOROSŁYCH: 
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Wkład w tworzenie europejskiego obszaru edukacji i europejskiego programu na rzecz 

umiejętności poprzez: 

 

• poprawę jakości formalnego, pozaformalnego i nieformalnego kształcenia dorosłych  

• poprawę jakości oferty kształcenia dorosłych dzięki profesjonalizacji kadry zawodowej 

oraz budowanie zdolności organizatorów kształcenia dorosłych do realizacji 

programów kształcenia wysokiej jakości  

• poprawę jakości nauczania i uczenia się w ramach wszystkich form kształcenia 

dorosłych oraz dostosowanie ich do potrzeb szerokiego społeczeństwa poprawę oferty 

kształcenia dorosłych w zakresie kluczowych kompetencji określonych w unijnych 

ramach (2018), w tym w zakresie podstawowych umiejętności (umiejętność czytania i 

pisania, umiejętność rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowe) i innych 

umiejętności życiowych  

• budowanie zdolności organizacji kształcenia dorosłych i innych organizacji działających 

w dziedzinie edukacji dorosłych do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie 

mobilności  

• zwiększenie uczestnictwa dorosłych w każdym wieku oraz niezależnie od ich statusu 

społeczno-ekonomicznego w procesie kształcenia dorosłych, w szczególności przez 

wspieranie udziału organizacji pracujących z osobami uczącymi się będącymi w 

niekorzystnej sytuacji, mniejszych organizacji kształcenia dorosłych, organizacji po raz 

pierwszy korzystających z programu i organizacji mniej doświadczonych, a także 

społecznościowych organizacji oddolnych 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Wnioskodawcy, którzy otrzymają akredytację w programie Erasmus, zyskują uproszczony 

dostęp do możliwości finansowania w ramach akcji kluczowej 1 w swojej dziedzinie. Coroczne 

zaproszenie do składania wniosków o finansowanie projektów akredytowanych 

przedstawiono w rozdziale poświęconym każdej z dziedzin objętych akredytacją w programie 

Erasmus 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego:  

1.  Organizacje zapewniające podstawowe lub ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe  

2.  Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje pełniące rolę 

w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego  

3. Przedsiębiorstwa i inne organizacje publiczne lub prywatne zajmujące się organizacją 

szkoleń, ich prowadzeniem lub w inny sposób pracą z osobami uczącymi się i uczniami zawodu 

w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 

 

W dziedzinie edukacji szkolnej:  

1. Szkoły zapewniające kształcenie ogólne na poziomie przedszkolnym, podstawowym lub 

średnim  

2.  Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje pełniące rolę 

w dziedzinie edukacji szkolnej  
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W dziedzinie edukacji dorosłych:  

1.  Organizacje zapewniające formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie dorosłych  

2.   Lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje odgrywające 

pewną rolę w dziedzinie kształcenia dorosłych 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 19 października godz. 12:00 (południe czasu 

obowiązującego w Brukseli)  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Akredytacja przyznawana jest jednorazowo na całą edycję 

programu.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej organizatora konkursu: erasmusplus.org.pl oraz w przewodniku 

Programu Erasmus+ Przewodnik Programu Erasmus + 

 

KONTAKT:  

Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2021 – 2022 na terenie województwa 

wielkopolskiego:  

1.  Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Karolina Adamska – 780 386 020 - 

k.adamska@ko.poznan.pl 

2.  Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie - Przemysław 

Trawczynski - 601 498 634 - doradca2@cwrkdiz-konin.pl 

 

NOWY Rosnę z matematyką – II edycja programu grantowego mFundacji dla przedszkoli 

Trwa nabór wniosków w ramach programu grantowego „Rosnę z matematyką”. Na 
dofinansowanie edukacji matematycznej dzieci przedszkolnych w wieku 3-7 lat Fundacja 
mBanku przeznaczyła 500 000 złotych. Wnioski o grant w wysokości od 2 do 5 tys. PLN można 
składać do 20 października br. 

FUNDATOR: 

mFundacja 

 

O PROGRAMIE: 

Program „Rosnę z matematyką” ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych 

u najmłodszych dzieci. W naturalny sposób, poprzez zabawę i angażujące zajęcia w grupach 

fundacja chce oswajać dzieci z matematyką i pokazywać, że jest ona w naszym codziennym 

życiu niemal na każdym kroku. Inicjatywa mFundacji zachęca również do włączenia się w 

proces edukacyjny rodziców i opiekunów, a także promuje dobre praktyki w tym zakresie 

wśród nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

mailto:k.adamska@ko.poznan.pl
mailto:doradca2@cwrkdiz-konin.pl


     

13  

   

Do programu można zgłaszać edukacyjne zajęcia matematyczne dla dzieci. Mogą to być np. 

angażujące warsztaty, zajęcia terenowe, konkursy na temat różnych praktycznych zastosowań 

matematyki w życiu codziennym, propozycje materiałów edukacyjnych wspierających naukę 

matematyki czy warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i osób z najbliższego otoczenia 

dziecka na temat rozwoju kompetencji matematycznych.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Program „Rosnę z matematyką” przeznaczony jest dla publicznych przedszkoli, szkół 

podstawowych z oddziałami przedszkolnymi lub klasami „zerowymi”, organizacji 

pozarządowych prowadzących przedszkola i/lub szkoły podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi realizujące edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym.  

O dofinansowanie mogą ubiegać się także zespoły nieformalne, takie jak grupy nauczycieli 

przedszkolnych, edukatorów, przedszkolne rady rodziców, których partnerem jest organizacja 

pozarządowa. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Można pozyskać grant w wysokości od 2 do 5 tys. PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 20 października 2022r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zrealizowane między 16 stycznia 2023 r. 

a 30 czerwca 2023 r i powinny trwać od 2 do 4 miesięcy. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/ 

 

KONTAKT: 

Biuro programu „Rosnę z matematyką” 

tel. + 48 500 791 442 

granty@rosnezmatematyka.pl  

 

WSPÓŁdziałamy! Konkurs Funduszu Obywatelskiego na społeczne inicjatywy uchodźców i 

uchodźczyń 

 

WSPÓŁdziałamy! Ogłaszamy nowy konkurs Funduszu Obywatelskiego na społeczne 

inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Polsce. Partnerem merytorycznym konkursu jest 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 

FUNDATOR: Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca  

https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/
telto:48%20500%20791%20442
mailto:granty@rosnezmatematyka.pl
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O PROGRAMIE: W ramach konkursu planowane jest wsparcie działań lokalnych inicjowane i 

prowadzone przez osoby uchodźcze przebywające w Polsce realizowane we współpracy i na 

rzecz:  

• uchodźców/uchodźczyń w Polsce;  
• lokalnej społeczności w Polsce, w której wnioskodawca przebywa. 

 
Poszukiwane są inicjatywy, które mieszczą się w następujących obszarach: 
 

• organizacja grup wsparcia odpowiadających na potrzeby osób uchodźczych: np. 

organizacja grup samopomocowych celem stworzenia bezpiecznego 

środowiska/przestrzeni do rozmowy czy wymiany doświadczeń, wsparcie 

interwencyjne dla nowo przybywających osób, adaptacja w nowym otoczeniu, 

działania informacyjne, opieka nad dziećmi, aktywizacja zawodowa/szkolenia, 

organizacja integracji, czasu wolnego, działań kulturalnych;  

• wzmacnianie zdolności osób uchodźczych do samoorganizacji lub współpracy z lokalną 

społecznością: możliwość pokrycia kosztów m.in. takich jak:, koszty 

szkoleń/doradztwa, tłumaczeń, zakupu sprzętu, koszty administracyjne, 

transport/podróże/noclegi, koordynacji i sieciowania z partnerami i np. innymi 

grupami uchodźczymi, wynagrodzenia koordynatorów;  

• integracja osób uchodźczych i lokalnej społeczności: działania prowadzone przez 

uchodźców/uchodźczynie z/dla lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi 

partnerami i z włączeniem pozostałych mieszkańców, wspierające wzajemne 

poznawanie się i edukację międzykulturową uchodźców/uchodźczyń i lokalnej 

społeczności (partnerami mogą być nieformalne grupy obywateli/obywatelek, lokalne 

organizacje i instytucje publiczne). 

 

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub 

ponadregionalny. 

 

CEL KONKURSU:  

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw podejmowanych przez osoby uchodźcze na rzecz 

innych uchodźców/uchodźczyń przebywających w Polsce lub na rzecz lokalnych społeczności, 

w których przebywają.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Konkurs skierowany jest do osób z doświadczeniem uchodźczym, które – z powodu wojny, 

konfliktu, przemocy, czy prześladowania – opuściły kraj zamieszkania lub których 

bezpieczeństwo może być zagrożone w razie powrotu do swojego kraju. Nie wymagane jest 

formalne potwierdzenia takiej sytuacji osób aplikujących. 

Do zgłaszania inicjatyw w konkursie zaproszone są:  

• osoby uchodźcze działające w grupach nieformalnych (min. 3 osoby, które mają 

wspólny cel, dla którego działają), w których większość stanowią osoby uchodźcze,  

• organizacje (stowarzyszenia, fundacje), w których we władzach zasiadają m.in. osoby 

uchodźcze i w których działania prowadzą osoby uchodźcze,  
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• lokalne organizacje mniejszości narodowych lub etnicznych lub lokalne organizacje 

migranckie (lub lokalne oddziały takich organizacji ogólnopolskich), w których działania 

prowadzą osoby uchodźcze. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości: 

• grupy nieformalne – do 3500 zł,  

• organizacje (stowarzyszenia, fundacje) – do 10 000 zł,    

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 października 2022 r. do godz. 14:00.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.funduszobywatelski.pl/konkurs/ 

 

KONTAKT:  

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca | Fundacja dla Polski  

ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa  

darczyncy@funduszobywatelski.pl  

+48 881 603 700 

 

NOWY Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności! 

 

Mają wielkie serca i uwielbiają pomagać. Skromni, otwarci na potrzeby drugiego człowieka, 

bezinteresowni. Mowa o wolontariuszach. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznej 

edycji konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności.  

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

 

O PROGRAMIE: Promocja wartościowych postaw społecznych, ukazanie różnych form 

wolontariatu, podkreślenie dokonań wolontariuszy, a przede wszystkim docenienie pracy 

społeczników i zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią, wspierając organizacje 

pozarządowe i instytucje publiczne – to główne cele konkursu Wolontariusz Roku Korpusu 

Solidarności. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego, który we współpracy z partnerami z całego kraju, realizuje 

Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 

Długoterminowego.  

 

DLA KOGO: Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, którzy przystąpili do Korpusu 

Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego 

na lata 2018 - 2030.  

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ: 

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:  

https://www.funduszobywatelski.pl/konkurs/
mailto:darczyncy@funduszobywatelski.pl
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• organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z 

wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

• bezpośrednio - wolontariusze zgłaszający swoją kandydaturę, osoby fizyczne 

korzystające ze wsparcia wolontariusza/grupy wolontariuszy,  

• inne osoby prawne i fizyczne, które bezpośrednio nie korzystają ze wsparcia 

wolontariusza/grupy wolontariuszy, a którym znane są dokonania nominowanego 

wolontariusza/grupy wolontariuszy 

 

NAGRODA:  

1. Laureaci i osoby wyróżnione w Konkursie otrzymają dyplomy oraz statuetki. 

2. Sylwetki i działalność laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie mogą być 

zaprezentowane podczas uroczystości poświęconej Konkursowi, na stronach 

internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora, Partnerów i w innych 

mediach.  

3. W przypadku rezygnacji z przyjęcia przez wolontariusza lauru lub wyróżnienia, laur ten 

zostanie przyznany kolejnemu nominowanemu, który zdobył najwyższe uznanie w 

ocenie Kapituły Konkursu.      

 

DO KIEDY: 23 października 2022 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://niw.gov.pl/doceniamy-spolecznikow-startuje-konkurs-wolontariusz-roku-korpusu-

solidarnosci/ 

oraz w regulaminie dostępnym na stronie   

 

KONTAKT:  

Biuro Programu Korpus Solidarności Dariusz Pietrowski - Kierownik  

Infolinia Programu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.  

TEL. 885 221 530  

e-mail: korpussolidarnosci@niw.gov.pl 

 

NOWY 3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2023 r. 

 

Trwa nabór wniosków do "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. 

Edycja 2023". Kluby i centra integracji społecznej będą mogły aplikować o wsparcie od 20 do 

120 tys. zł. Wnioski można składać do 26 października br.  

 

FUNDATOR: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

 

O PROGRAMIE: "Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025" to program 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli 

centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.  

https://niw.gov.pl/doceniamy-spolecznikow-startuje-konkurs-wolontariusz-roku-korpusu-solidarnosci/
https://niw.gov.pl/doceniamy-spolecznikow-startuje-konkurs-wolontariusz-roku-korpusu-solidarnosci/
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CEL KONKURSU: Głównym celem programu jest przede wszystkim wzmacnianie uczestnictwa 

w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez rozwijanie oferty 

podmiotów zatrudnienia socjalnego.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Program składa się z 3 Priorytetów. Są to: 

Priorytet 1 Usługi reintegracyjne, który ma na celu dostosowanie oferty podmiotów 

zatrudnienia socjalnego do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. 

Priorytet 2 Ścieżki reintegracji, który ma na celu zwiększanie szans na zatrudnienie osób 

korzystających ze wsparcia PZS 

Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne PZS, który ma na celu profesjonalizację PZS przez 

umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju 

zawodowego ich pracowników. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmioty prowadzące centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Ponadto w 

Priorytecie 1 i 2 o dotację mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wspólnie z podmiotami prowadzącymi centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej 

w ramach oferty wspólnej oraz podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować 

Zadanie 2 w Priorytecie 1.   

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Budżet na wsparcie finansowe projektów w 2023 roku to 3 mln zł, a projekty na realizację 

zadania publicznego mogą aplikować o dofinansowanie kwotą od 20 do 120 tysięcy zł we 

wszystkich priorytetach. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 26 października 2022 r. do godz. 16:00. 

Nabór ofert przeprowadzony jest za pośrednictwem Generatora Ofert dostępnego na 

stronie https://zs.mrips.gov.pl/ . 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/rodzina/3-mln-na-aktywizacje-wykluczonych-spolecznie-2023 

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa 
e‐mail: info@mrips.gov.pl  
 

NOWY Konkurs ofert na rzecz zatrudnienia socjalnego 

 

https://zs.mrips.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/rodzina/3-mln-na-aktywizacje-wykluczonych-spolecznie-2023
mailto:info@mrips.gov.pl
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Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu na 
rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025.  
Edycja 2023.  
Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym 
osób wykluczonych społecznie przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.  
 
FUNDATOR: Minister Rodziny i Polityki Społecznej  
 
CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu 
społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie przez rozwijanie oferty podmiotów 
zatrudnienia socjalnego.  
W ramach celu głównego wyznaczono następujące cele szczegółowe, które realizowane będą 
w ramach 3 Priorytetów:  
 
Priorytet 1 Usługi reintegracyjne  
Cel szczegółowy: Dostosowanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego do nowych 
uwarunkowań społeczno-gospodarczych.  
 
Priorytet 2 Ścieżki reintegracji  
Cel szczegółowy: Zwiększanie szans na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS  
 
Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne PZS (podmiot zatrudnienia socjalnego)  
Cel szczegółowy: Profesjonalizacja PZS przez umożliwianie współpracy i wymiany 
doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  
 
Priorytet 1 - W ramach Priorytetu 1 realizowane będą następujące zadania:  

• Rozszerzanie oferty reintegracyjnej podmiotów zatrudnienia socjalnego.  
• Tworzenie podmiotów zatrudnienia socjalnego w powiatach, w których podmioty 

takie nie funkcjonują.  
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.  
• Realizacja projektu w ramach tego Priorytetu może odnosić się do jednego lub kilku 

zadań.  
 
Priorytet 2 - W ramach Priorytetu 2 realizowane będą następujące zadania:  

• Wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego w dostosowywaniu oferty 
reintegracyjnej do potrzeb pracodawców.  

• Tworzenie ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście uczestników KIS i CIS do 
zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (w szczególności w spółdzielniach 
socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych) oraz umożliwienie im kontynuowania 
reintegracji po podjęciu zatrudnienia.  

• Udzielanie wsparcia w zakresie reintegracji osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, korzystającym ze wsparcia ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.  

• Włączanie podmiotów prowadzących PZS do konsorcjów spółdzielni socjalnych.  
• Wspieranie PZS prowadzonych przez spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa 

społeczne.  
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Priorytet 3 - W ramach Priorytetu 3 realizowane będą następujące zadania:  

• Wspieranie rozwoju zawodowego kadry PZS.  
• Organizacja przedsięwzięcia umożliwiającego wymianę doświadczeń PZS.  
• Realizacja Projektu w ramach tego Priorytetu może odnosić się do jednego lub obu 

zadań.  
 
DLA KOGO: O uzyskanie dotacji w ramach Konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące 
PZS, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, tj. centra integracji społecznej i 
kluby integracji społecznej. Ponadto w Priorytecie 1 i 2 o dotację mogą ubiegać się również 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z 
podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej oraz podmioty uprawnione do 
tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.   W ramach poszczególnych 
Priorytetów oferty mogą składać: Priorytet 1 podmioty prowadzące PZS, organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami 
prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej, podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które 
będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1. Priorytet 2 podmioty prowadzące PZS, 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z 
podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej, Priorytet 3 podmioty prowadzące 
PZS.  
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI:  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 
w 2023 r. wynosi 3 000 000 zł.  
 
W ramach wszystkich Priorytetów Minister określił minimalne i maksymalne kwoty 
dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego, które 
wynoszą:  

• minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,  
• maksymalna kwota dofinansowania – 120 tys. zł.  

 
DO KIEDY: 26 października 2022 r. do godz. 16:00.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  
Priorytet 1 i 3: - projekty „jednoroczne”  tzn. okres realizacji od 1 marca 2023 r. do 31 
grudnia 2023 r.  
Działania projektowe mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r., nieprzekraczalny 
termin zakończenia działań to 31 grudnia 2023 r.  
Termin kwalifikowalności obejmuje tylko wydatki poniesione od  dnia 1 marca 2023 r. do 
dnia 31 grudnia 2023 r. Priorytet 2 - projekty „jednoroczne” i „dwuletnie” tzn. okres realizacji 
od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.   
W ramach Priorytetu 2 istnieje możliwość realizacji projektów „dwuletnich” tj. projektów, w 
których działania projektowe mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r. oraz 
zakończyć się najpóźniej 31 sierpnia 2024 r.  
Termin kwalifikowalności wydatków nie ulega zmianie i obejmuje tylko wydatki poniesione 
od  dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  
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Zleceniobiorca w drugim roku realizacji zadania realizuje jedynie działania związane z 
wspieraniem zatrudnienia uczestników projektu (staże, zatrudnienie u  pracodawcy).  
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na 
stronie internetowej organizatora konkursu:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-na-
rzecz-zatrudnienia-socjalnego-na-lata-20232025-edycja-2023 
 
KONTAKT:  
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00‐513  
Warszawa e‐mail: info@mrips.gov.pl 
TEL. 222 500 108  
 

Zabawka Przyjazna Dziecku 2022 

 

Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza do wzięcia udziału w XII edycji Konkursu „Zabawka 

Przyjazna Dziecku”. Prace należy przesyłać do 30 października 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Muzeum Zabawek i Zabawy 

 

O KONKURSIE: Do tej pory odbyło się XI edycji (konkurs realizowany jest co 2 lata). 

Podsumowaniem konkursu jest wydanie katalogu z nagrodzonymi i wyróżnionymi projektami 

oraz, co dla nas ważne, przyjęcie najlepszych zabawek w szeregi zbiorów, co pozwala tworzyć 

kolekcję zabawek współczesnych. Tradycją stała się także wystawa pokonkursowa, którą 

odwiedza szeroka rzesza naszych odbiorców, dzięki czemu wskazujemy dobre praktyki w 

wyborze zabawek dla dzieci.   

Ocenie poddane zostaną nadesłane prace w dwóch kategoriach:  

1. Zabawki wdrożone do produkcji. 

2. Zabawki artystyczne, prototyp, ludowe. 

 

CEL KONKURSU: Na przestrzeni lat konkurs ewoluował, powstał jako odpowiedź na bylejakość 

zabawek sprowadzanych do Polski najczęściej z Chin, które przed kilkunastoma laty 

zdominowały rynek. Początkowo konkurs skierowany był do dzieci, by w konsekwencji stać się 

konkursem dla profesjonalistów: projektantów, producentów, twórców ludowych.   

Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych zabawek polskich projektantów 

i twórców ludowych. 

Przedmiotem konkursu mogą być wszystkie rodzaje zabawek oraz gier (zręcznościowych, 

planszowych, logicznych), książki, programy multimedialne dla dzieci. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: 

Do konkursu mogą przystąpić: 

– wszyscy chętni pełnoletni, a w szczególności: artyści, projektanci, rzemieślnicy 

wytwarzający na zamówienie lub w krótkich seriach (nie w sposób przemysłowy) 

zabawki artystyczne, pełnoletni uczniowie i absolwenci szkół plastycznych, studenci 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-na-rzecz-zatrudnienia-socjalnego-na-lata-20232025-edycja-2023
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-na-rzecz-zatrudnienia-socjalnego-na-lata-20232025-edycja-2023
mailto:info@mrips.gov.pl
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kierunków plastycznych wyższych uczelni (prace dyplomowe, prototypy), twórcy 

ludowi. 

 

NAGRODY:  

1) Pierwsza nagroda – 2.000 zł. 

2) Wyróżnienie – 1.000 zł 

Nagroda Targów Kielce w postaci udostępnienia przestrzeni wystawienniczej na 

Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Kids' Time 

2023 r. 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  30 października 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.muzeumzabawek.eu/o-muzeum/konkursy/  

 

KONTAKT: 

Muzeum Zabawek i Zabawy 

tel. 41 34 337 00 

poczta@muzeumzabawek.eu  

 

NOWY Strażacy w akcji 

 

Prace konkursowe mogą przesyłać członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) i 

Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z całego kraju.  

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława 

Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego. 

 

FUNDATOR: Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta  

 

O PROGRAMIE: W stulecie Związku OSP RP, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława 

Stanisława Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłaszają konkurs 

pod hasłem „Strażacy w akcji”.  

 

Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Prezesa ZG ZOSP RP 

Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.  

 

CEL KONKURSU:  

 

1. Rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim. 

2. Popularyzacja wiedzy medialnej i samorządowej.  

3. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych. 

http://www.muzeumzabawek.eu/o-muzeum/konkursy/
mailto:poczta@muzeumzabawek.eu
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4. Motywowanie do rozwijania swoich pasji filmowych i literackich.  

5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.  

6. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowaniu pozytywnego wzorca 

nowoczesnego wizerunku OSP.  

 

DLA KOGO: Konkurs kierowany jest do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i 

Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujących się na terenie całego kraju.  

 

WYSOKOŚĆ NAGRODY: Wartość nagród przewidzianych w każdej z kategorii konkursowych 

jest następująca: 

• I Nagroda: 3.000 PLN. 

• II Nagroda: 1.000 PLN.  

• III Nagroda: 500 PLN.       

 

DO KIEDY:  30 października 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

http://stowarzyszeniedziennikarzy.pl/ 

oraz w regulaminie konkursu dostępnym na stronie. 

 

KONTAKT: konkurs.strazacywakcji@gmail.com 

 

Inwestycje w Oświacie 

 

Wystartował nowy program Ministra Edukacji i Nauki ukierunkowany na realizację inwestycji 

w szkołach i placówkach niesamorządowych. Wsparcie w formie dotacji celowej mogą 

otrzymać podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. 

 

Budżet programu wynosi 100 mln zł. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

O PROGRAMIE: program umożliwia otrzymanie dotacji na remonty oraz inwestycje  

w niesamorządowych jednostkach oświatowych.  

 

CEL KONKURSU: wspieranie systemu oświaty w zakresie dostosowania infrastruktury 

oświatowej do potrzeb procesu kształcenia 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: remonty i inwestycje 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Podmioty niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych. 

 

http://stowarzyszeniedziennikarzy.pl/
mailto:konkurs.strazacywakcji@gmail.com
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączna kwota dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu nie 

może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa określona w dniu zawarcia umowy dotacyjnej. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 października 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inwestycje-w-oswiacie 

 

KONTAKT: inwestycjewedukacje@mein.gov.pl. 

 

NOWY Zdrowo jem, więcej wiem (etap jesienno-zimowy) 

 

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem 

odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół 

podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. Realizacja trwa cały rok szkolny i jest 

podzielona na 2 etapy:  

• jesienno-zimowy  
• wiosenny.  

 

Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe 

nagrody.  

 

FUNDATOR: Fundacja Banku Ochrony Środowiska.  

 

O PROGRAMIE: Realizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Projekt jest 

finansowany z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska. Projekt jest częścią 

prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie”.  

 

Konkurs trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy:  

• jesienno-zimowy,  

• wiosenny.  

W każdym etapie jest do realizowania 6 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy, promocja danego 

tematu w szkole oraz spotkanie z rodzicami.  

Zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach, jednak zespoły, które wezmą udział we 

wszystkich etapach mają szanse na dodatkowe nagrody.  

W konkursie przewidzianych jest 5 nagród głównych (nagrody rzeczowe).  

 

Nagrody przyznawane są oddzielnie w dwóch kategoriach:  

• zerówki i klasy I,  

• klasy II-III.  

Wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych są przyznawane pięciu Zespołom z miejsc 6-10 w 

klasyfikacji Grand Prix, w każdej kategorii.  

mailto:inwestycjewedukacje@mein.gov.pl
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Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe 

nagrody.  

 

CEL KONKURSU: Podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a 

stanem zdrowia.   

 

RODZAJ WSPARCIA: Nagroda rzeczowa  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół 

podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców.  

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów. 

Z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów.  

Zespół można zgłosić do jednej z dwóch kategorii:  

• zerówki i klasy I,  

• klasy II-III.  

 

BUDŻET PROGRAMU: 30.000 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  31 października 2022 r. (etap jesienno-zimowy)  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Realizacja trwa cały rok szkolny i jest podzielona na 2 etapy: 

jesienno-zimowy oraz wiosenny.   

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej organizatora konkursu https://zdrowojem.fundacjabos.pl/  

 

KONTAKT: Biuro organizacyjne projektu Fundacja Banku Ochrony Środowiska  

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa  

T: 664 495 544 (pn. – pt.: 10:00 -14:00) 

 

Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło nowy Rządowy Program 

Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.  

W programie mogą wziąć udział przedsiębiorcy oraz naukowcy, którzy mają pomysł na 

wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania 

zasobami wody w Polsce. – 31 października 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

O PROGRAMIE: Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to 

główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi 

na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. 

https://zdrowojem.fundacjabos.pl/
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CEL KONKURSU:  

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność 
użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. 

Cele szczegółowe to: 

1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej). 

2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring 
i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód. 

3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy 
istniejących zasobach. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować: 

• badania podstawowe, 
• badania przemysłowe, 
• eksperymentalne prace rozwojowe, 
• prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do 

zastosowania w praktyce). 
Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska 
dofinansowania. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do konkursu mogą przystąpić: 

• przedsiębiorstwa, 
• jednostki naukowe, 
• inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), 

posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu 
rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego 
wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do 
czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum, 

• w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej 
jedna jednostka naukowa. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Całkowity budżet I konkursu to 200 mln zł. 
Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł. Maksymalna wysokość 
dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.   

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  31 października 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Okres realizacji podany we wniosku projektu wynosi 3 lata z 

możliwością wydłużenia na etapie realizacji do 5 lat 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/ncbr/i-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-

innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej 

 

KONTAKT: 

Punkt informacyjny 

Tel. +48 22 39 07 170 

Tel. +48 22 39 07 191 

E-mail: info@ncbr.gov.pl 

 

Onkogranty VI 

 

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić 

rozpoczęcie naboru do VI edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, 

dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, 

twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Termin składania 

wniosków do 31 października 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem  

 

O PROGRAMIE: Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw 

zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły 

badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w 

drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie 

kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz 

podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych  

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki 

z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz 

systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W VI edycji najlepsze projektu zostaną 

wyłonione w trzech kategoriach:   

• Edukacja chorych na nowotwory   

• Wsparcie dla rodzin i bliskich chorych na nowotwory    

• Życie po raku   

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Osoby lub zespoły badawcze zatrudnione (zarówno na 

podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych umów, w tym umów cywilno-prawnych) 

w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także 

członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy oraz osoby stale 

współpracujące z instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.  

 

mailto:info@ncbr.gov.pl
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: Od 3 000 zł do 13 000 zł.  

Wkład własny nie jest wymagany.           

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 października 2022 r  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Od 1 do 6 miesięcy od podpisania umowy.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/konkurs-onkogranty-

vi?fbclid=IwAR2WraHiN51FEa63G6xzR1ryoMieh6TIisuyvMK89FEEdwFw_Ix8f30qzVg  

 

KONTAKT: biuro@ligawalkizrakiem.pl 

 

Krok w przyszłość 

 

W ramach konkursu można zgłaszać prace licencjackie, magisterskie lub naukowe z dowolnej 

dziedziny matematyki. Prace konkursowe powinny promować nowatorskie, oryginalne 

rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki i nowe metody badawcze. Warunkiem jest to, by 

były one obronione lub opublikowane w 2022 r. Na zwycięzcę czekają: 20.000 złotych oraz 

statuetka STEFCIO, która powstała na cześć wybitnego matematyka Stefana Banacha. Termin 

nadsyłania prac upływa 31 października. 

 

FUNDATOR: Fundacja mBanku  

 

O KONKURSIE: W 2016 roku Fundacja mBank ogłosiła konkurs na najlepszą pracę studencką z 

matematyki. Prace konkursowe powinny promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub 

wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze. Autor zwycięskiej otrzymuje, oprócz 

nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego 

matematyka, Stefana Banacha i odnosi się do jego wielkich osiągnięć.  

 

Wyróżnienia w konkursie przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego z 

Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pula nagród 

ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 50 tys. zł. 

 

CEL KONKURSU: Promocja i wspieranie młodych matematyków w Polsce.  

 

ZA CO MOŻNA OTRZYMAĆ NAGRODĘ: Nagroda dla autora pracy studenckiej o tematyce 

matematycznej jest symbolizowana przez statuetkę STEFCIO, na cześć wybitnego polskiego 

matematyka Stefana Banacha.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, licencjackie 

lub naukowe, obronione lub opublikowane w 2022 r. . Prace konkursowe powinny promować 

nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze.   

https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/konkurs-onkogranty-vi?fbclid=IwAR2WraHiN51FEa63G6xzR1ryoMieh6TIisuyvMK89FEEdwFw_Ix8f30qzVg
https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/konkurs-onkogranty-vi?fbclid=IwAR2WraHiN51FEa63G6xzR1ryoMieh6TIisuyvMK89FEEdwFw_Ix8f30qzVg
mailto:biuro@ligawalkizrakiem.pl
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WYSOKOŚĆ NAGRODY: nagroda pieniężna w wysokości 20 tys. zł brutto oraz statuetka 

STEFCIO. Dodatkowo trzy równorzędne wyróżnienia, po 10 tys. zł brutto każde. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 października 2022 r. 

Lista autorów prac zakwalifikowanych do ścisłego finału Konkursu ogłaszana jest 30 marca 

następnego roku, w rocznicę urodzin Stefana Banacha.  

Ogłoszenie laureatów Konkursu następuje podczas uroczystej gali wręczenia nagród w 

Konkursie.  

Gala odbywa się nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia finalistów, a jej termin jest ogłaszany 

na stronie internetowej www.mFundacja.pl 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.mbank.pl/mfundacja/krok-w-przyszlosc/ 

 

KONTAKT:  

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk  

ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa z dopiskiem: Biuro Konkursu „Krok w przyszłość”  

adres mailowy krok.przyszlosc@impan.pl 

Kontakt telefoniczny do biura Konkursu (dostępny od pn. do pt. w godzinach 9-10 i 14-15):  

(22) 522 82 32 

 

Sąsiedzka MOC 

 

26 września Netto uruchamia program Sąsiedzka Moc. W ramach akcji sieć przeznaczy łącznie 

600 tys. zł na realizację 50 lokalnych projektów. Inicjatywy będą mogły zgłaszać zarówno osoby 

indywidualne, jak i organizacje. Wpływ na ich wybór będą mieli klienci – głosując w sklepach 

Netto. Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności w obszarach: ekologia, sport i 

rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność oraz zwierzęta. Nabór trwa do 31 

października 2022 r. 

FUNDATOR: Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

 

O PROGRAMIE: Netto wesprze finansowo 50 projektów na rzecz społeczności lokalnych 

skupionych w sąsiedztwie sklepów sieci. Zachęcamy do pokazania sąsiedzkiej mocy i zgłoszenia 

projektu w jednym z poniższych obszarów, dzięki któremu zyska najbliższa okolica i jej 

mieszkańcy: 

• Ekologia  

• Sport i rekreacja  

• Seniorzy  

• Dzieci i młodzież  

• Lokalna społeczność  

• Zwierzęta 

 

http://www.mfundacja.pl/
https://www.mbank.pl/mfundacja/krok-w-przyszlosc/
mailto:krok.przyszlosc@impan.pl
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CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności w takich obszarach jak: 

ekologia, sport i rekreacja, seniorzy, dzieci i młodzież, lokalna społeczność oraz zwierzęta. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Jakie inicjatywy można zgłosić? 

• odświeżenie placu zabaw,  

• budowa wybiegu dla psów,  

• postawienie ławki na pobliskim skwerze,  

• organizacja zajęć dodatkowych, np. z robotyki czy programowania dla dzieci i 

młodzieży,  

• kurs obsługi komputera dla seniorów,  

• szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej,  

• kurs samoobrony dla kobiet,  

• wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne,  

• organizacja lokalnych zawodów biegowych albo turnieju piłkarskiego,  

• posadzenie nowych drzew w najbliższej okolicy.  

 

To są tylko przykłady! Inicjatyw może być znacznie więcej! 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Każda pełnoletnia osoba, przedstawiciel instytucji, fundacji, 

stowarzyszenia, rady osiedla, szkoły, przedszkola, spółdzielni mieszkaniowej czy nieformalnej 

grupy lokalnych społeczników, która chce zrealizować konkretny projekt w swojej okolicy i 

poszukuje na ten cel wsparcia finansowego.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Każdy zgłaszany projekt walczy o wsparcie finansowe w wysokości 10 

000 zł. Jest też możliwość uzyskania grantu w wysokości 30 000 zł. Tę wyższą kwotę należy 

dobrze umotywować już na etapie formularza zgłoszeniowego, ponieważ w jej przypadku 

konkurencja będzie większa – taką pulę otrzyma maksymalnie 5 projektów. Te wybierze 

komisja po wyłonieniu zwycięzców głosowania w sklepach, oceniając ich potencjał oraz biorąc 

pod uwagę w jaki sposób je umotywowano.        

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Program jest dwuetapowy: 

• I etap: 26 września – 31 października 2022 r. – zgłaszanie projektów poprzez formularz 

dostępny na tej stronie  

• II etap: 28 listopada – 31 grudnia 2022 r. – stacjonarne głosowanie na wybrane 

projekty w sklepach Netto 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://sasiedzkamoc.netto.pl/ 

 

KONTAKT:  

Wszelkie pytania dotyczące programu Sąsiedzka Moc można zadawać mailowo: 

sasiedzkamoc@netto.pl 

 

https://sasiedzkamoc.netto.pl/
mailto:sasiedzkamoc@netto.pl
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JESIENNA EDYCJA KONKURSU FUNDUSZU POMOCOWEGO 

 

Zapraszamy do składania wniosków do drugiego otwartego konkursu grantowego. W ramach 

konkursu przewidziano wsparcie najlepszych projektów mających na celu łagodzenie lub 

przeciwdziałanie skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i 

rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

FUNDATOR: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności  

 

O PROGRAMIE: Fundusz Pomocowy jest Programem o charakterze interwencyjnym (dalej: 

Program). Jego celem jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu 

pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z 

miejscowości do 50 tys. mieszkańców, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Celem Programu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i 

pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich 

zasobów materialnych i osobowych. W ramach Programu Realizatorzy projektów będą mieli 

możliwość nawiązania kontaktów z innymi organizacjami oraz wymiany doświadczeń w 

zakresie inicjatyw minimalizujących skutki pandemii.  

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego 

wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z 

mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem 

konkursu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu 

w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i 

osobowych.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu Wnioskodawca może 

wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu, a jednocześnie 

może uzyskać środki na wsparcie  instytucjonalne swojej organizacji.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:   wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – 

fundacje i stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe)  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 40.000,00zł   

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 3 listopada 2022, godz. 12:00 (w południe), na platformie 

witkac.pl  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 1 grudnia 2022 – 30 września 2023 

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  
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Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://fed.org.pl/nabor-jesien-2022/  

 

KONTAKT: Dodatkowych informacji o konkursie udzielają w dni robocze w godzinach 9:00 -

15:00:  

 

Agnieszka Świeczka,  

tel. +48 605 787 757  

Katarzyna Krzemińska,  

tel. +48 601 477 077,  

Tadeusz Rudzki,  

tel. +48 607 198 493,   

 

E-mail: fundusz@fed.org.pl. 

 

NOWY Konkurs na inicjatywy z zakresu Zielonej transformacji 

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla 

Funduszy Norweskich i EOG ogłosiło otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw 

dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej 

finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG 2014 – 2021. Nabór wniosków trwa do 15 

listopada 2022 r. 

 

FUNDATOR: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

O PROGRAMIE: Nabór wniosków dotyczy następujących obszarów: energia odnawialna i inne 

formy czystych rozwiązań energetycznych, transport bezemisyjny, w tym zielona żegluga, 

inteligentne/zrównoważone rozwiązania miejskie, wychwytywanie i składowanie dwutlenku 

węgla, gospodarka o obiegu zamkniętym. Podana lista nie wyczerpuje obszarów 

kwalifikujących się do wsparcia, rozpatrzeniu mogą być poddane propozycje projektów także 

z innych dziedzin, o ile wykaże się ich znaczenie dla zielonej transformacji. 

 

 

CEL KONKURSU: Celem naboru jest nawiązanie współpracy oraz pogłębianie wzajemnej 

wiedzy i zrozumienia między Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Za kwalifikowane działania uznaje się działania w obszarze zielonej transformacji tj.: 

a)      działania mające na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych między Państwami – 
Darczyńcami a Państwami – Beneficjentami; 

https://fed.org.pl/nabor-jesien-2022/
mailto:fundusz@fed.org.pl
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b)     poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami przed 
przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego lub w jego trakcie, rozwój takich partnerstw oraz 
przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu partnerskiego z darczyńcami; 

c)      tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, 
doświadczeń oraz najlepszych praktyk między podmiotami w Państwach – Beneficjentach a 
podmiotami w Państwach – Darczyńcach lub organizacjami międzynarodowymi; 

d)     działania mające na celu wzmocnienie współpracy oraz wymianę najlepszych praktyk 
między Operatorami Programu a podobnymi podmiotami w Państwach – Beneficjentach i 
Państwach – Darczyńcach oraz organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem, że co 
najmniej jeden podmiot z Państwa – Darczyńców uczestniczy w tym działaniu.   

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021 w roz. 3 wymieniają przykłady takich działań i są to działania miękkie, 
a nie inwestycyjne. 

Do przykładowych działań, które można realizować w ramach części FWD zarządzanej przez 
KPK, należą: 

• wydarzenia mające na celu inicjowanie współpracy, które nie są związane z jednym 
określonym programem; 

• współpraca techniczna i wymiana ekspertów; 
• oddelegowanie pracowników i praktyki; 
• budowanie zdolności i krótkookresowe szkolenia; 
• warsztaty i seminaria poświęcone kwestiom będącym przedmiotem wspólnego 

zainteresowania; 
• misje i wizyty studyjne; 
• gromadzenie danych, raporty, studia i publikacje; 
• kampanie, wystawy i materiały promocyjne. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcą lub partnerem może być każdy podmiot, organizacja publiczna lub prywatna, 

komercyjna lub niekomercyjna i pozarządowa, mająca siedzibę jako osoba prawna w Polsce 

lub w Norwegii. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Każdy partner może 

być partnerem tylko w jednej inicjatywie. 

Wszystkie inicjatywy muszą być realizowane we współpracy dwustronnej pomiędzy 
podmiotami z Polski i Norwegii. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać pisemne 
zobowiązania partnerów lub umowę partnerską. Umowa partnerska musi zostać zawarta 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy na realizację inicjatywy dwustronnej. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Ogólna wartość budżetu przeznaczonego na nabór wynosi 2,5 miliona euro. Udział 

dofinansowania wynosi 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych inicjatywy. 
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Współfinansowanie nie jest wymagane. Minimalna kwota dofinansowania to 50 000 euro, a 

maksymalna - 250 000 euro.   

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 15 listopada 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Okres realizacji inicjatyw wynosi do 12 miesięcy. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 
https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-
inicjatywy-z-zakresu-zielonej-transformacji/ 

KONTAKT: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
Departament Programów Pomocowych  
ul. Wspólna 2/4   00-926 Warszawa 
tel. 22 273 78 44; 22 273 73 90, 22 273 78 33 
e-mail eog@mfipr.gov.pl 
 

Fundusz Pomocy Pomagającym 

 

Fundusz utworzony został w październiku 2021 roku w odpowiedzi na dramatyczną sytuację 

uchodźców i uchodźczyń sprowadzonych przez reżim Aleksandra Łukaszenki na polsko-

białoruską granicę i wypychanych z Polski przez straż graniczną z pogwałceniem praw i 

godności i narażeniem na utratę zdrowia i życia. – 30 listopada 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

O PROGRAMIE: Fundusz oferuje 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. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• 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. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-inicjatywy-z-zakresu-zielonej-transformacji/
https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-inicjatywy-z-zakresu-zielonej-transformacji/
mailto:eog@miir.gov.pl
mailto:eog@miir.gov.pl
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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. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 50 tys. PLN. Procent dofinansowania nieznany.  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 listopada 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Środki z dotacji wydatkować można od podpisania umowy do 

31 grudnia 2022 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

uchodzcy@batory.org.pl 

 

NOWY Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju infrastruktury piłkarskiej – 

edycja 2022 

 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022. 

Celem „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej”, jest rozwój infrastruktury piłkarskiej 

klubów Ekstraklasy oraz I ligi 

 

FUNDATOR: Minister Sportu i Turystyki  

 

O PROGRAMIE: Program kładzie nacisk na obiekty mające służyć akademiom i szkółkom 

piłkarskim klubów Ekstraklasy oraz I ligi, czyli na infrastrukturę szczególnie atrakcyjną i istotną 

dla dzieci i młodzieży, chcących rozwijać swoje umiejętności sportowe. 

W ramach programu nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na budowę stadionów 

piłkarskich dla klubów Ekstraklasy oraz I ligi.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:        

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do przyznania w ramach dofinansowań 

w Programie - Edycja 2022 wynosi 140 mln zł.  

 

mailto:uchodzcy@batory.org.pl
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W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości określonej w § 4 

Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jednak nie większej niż 7 mln zł w przypadku 

inwestycji dotyczącej klubu Ekstraklasy oraz 2 mln zł w przypadku inwestycji dotyczącej klubu 

I ligi.  

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powyższe limity mogą wynieść odpowiednio 10 i 3 

mln zł. 

 

CEL KONKURSU: Celem „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej”, jest rozwój 

infrastruktury piłkarskiej klubów Ekstraklasy oraz I ligi. Chodzi w szczególności o bazę 

szkoleniowo-treningową, niezbędne zaplecza oraz obiekty o charakterze badawczo-

rozwojowym w obszarze piłki nożnej.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Dofinansowaniem w ramach Programu, 

objęte mogą zostać zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub 

inwestycjach obiektów sportowych w ramach następujących obszarów:  

 

• piłkarska infrastruktura szkoleniowa i treningowa, w tym w szczególności treningowe 

boiska piłkarskie, zadaszenia tych boisk, oświetlenie, sprzęt do pielęgnacji,  

 

• infrastruktura akademii piłkarskich, 

• zaplecza sanitarno-szatniowe dla boisk piłkarskich oraz pomieszczenia odnowy 

biologicznej i rehabilitacji;  

• obiekty o charakterze badawczo-rozwojowym w obszarze piłki nożnej;  

•  

użytkowane przez kluby uczestniczące (na dzień złożenia wniosku) w rozgrywkach piłkarskich 

drużyn męskich Ekstraklasy oraz I ligi. 

 

DLA KOGO: O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:  

• jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1634),  

• posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury 

fizycznej;  

• stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe 

najpóźniej 31 grudnia 2018 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister 

może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu),  

• prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej; spółki prawa handlowego 

posiadające osobowość prawną, które są inwestorem w procesie budowlanym.  

 

DO KIEDY: 30 listopada 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej organizatora konkursu:  
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https://www.gov.pl/web/sport/program-rozwoju-infrastruktury-pilkarskiej--edycja-2022 

 

KONTAKT:  

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

ul. Senatorska 14,  

00-082 Warszawa  

tel. (22) 2443 264 

 

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny 

 

Fundacja im. Stefana Batorego w maju 2021 uruchomiła Fundusz oferujący wsparcie 

lokalnym grupom nieformalnym działającym na rzecz ochrony klimatu. Fundusz skierowany 

jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie  

z mniejszych miast i miejscowości. – 30 listopada 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

O PROGRAMIE: Działacie na rzecz ochrony klimatu? Chcecie się przeciwstawiać procesom, 

które niszczą klimat, doprowadzając do nieodwracalnych i groźnych dla przyszłych pokoleń 

zmian? Chcecie wywierać presję na decydentów, by podjęli działania? A może chcecie podjąć 

lokalną inicjatywę na rzecz ochrony przyrody, docierać do sprawdzonych informacji, obalać 

mity, dyskutować o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach katastrofy klimatycznej? 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone 
osiemnaście lat? Ten Fundusz jest dla Was! Możecie  złożyć wniosek o dotację w wysokości do 
1000 zł na działania, które: 

• popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, 
• upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych  

i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian, 
• angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony 

klimatu. 

Z dotacji sfinansować możecie np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów 
biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.). 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie  

z mniejszych miast i miejscowości. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 1 tys. PLN. Procent dofinansowania nieznany. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 listopada 2022 r. 

 

https://www.gov.pl/web/sport/program-rozwoju-infrastruktury-pilkarskiej--edycja-2022
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OKRES WYDATKOWANIA DOTACJI: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.batory.org.pl/dotacje/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0 

 

KONTAKT: 

Kontakt: Agnieszka Zowczak, e-mail: azowczak@batory.org.pl Alina Wasilewska, e-mail: 

awasilewska@batory.org.pl 

 

Program „Dobre Działania” – VI Edycja 

 

Działasz w lokalnej społeczności? Zachowujesz historię regionu lub budujesz jego przyszłość? 

Ten program może być właśnie dla Ciebie! W ramach VI edycji programu „Dobre Działania” 

można pozyskać mini grant w wysokości 3.000 zł na działania dla lokalnej społeczności!  

 

FUNDATOR: Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o 

 

O PROGRAMIE: Działasz w lokalnej społeczności? Zachowujesz historię regionu lub budujesz 

jego przyszłość? Ten program może być właśnie dla Ciebie! Trwa V edycja programu „Dobre 

Działania” w ramach którego można pozyskać mini grant w wysokości 3.000 zł na działania dla 

lokalnej społeczności! 

 

CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest wspieranie realizacji ciekawych inicjatyw oznaczeniu 

lokalnym, w szczególności w miejscach, gdzie zlokalizowane są zakłady cukrownicze Grupy 

Pfeifer & Langen w Polsce. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Koniecznie zgłoś się, jeśli Twoje Działania: 

• są użyteczne, czyli odpowiadają na konkretne potrzeby, 

• budują lub wzmacniają rozpoznawalność regionu, 

• aktywizują lokalną społeczność z różnych grup wiekowych i w różnej sytuacji życiowej 

(dzieci, seniorów itp.), 

• są innowacyjne lub pomagają zachować pamięć o historii, sztuce, specyfice regionu, 

• są rozwojowe i godne naśladowania, 

• są ciekawe, kreatywne, pomysłowe. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne - pełnoletnie, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium RP oraz osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną, 

mające siedzibę na terytorium RP, spełniające wymogi uczestnictwa określone w Regulaminie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Nagrodą w Konkursie służącą realizacji zgłoszonej Inicjatywy jest kwota 

pieniężna w wysokości 3.000,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333,33 

mailto:awasilewska@batory.org.pl
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zł przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Zostaną przyznane  

4 równorzędne nagrody.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

• Edycja VI – od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.11.2022 r.  

• Edycja VII – od dnia 1.12.2022 do dnia 28.02.2023 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Nie jest wymagane zrealizowanie Inicjatywy w określonym 

czasie, jednak pożądane jest, aby Uczestnik, jeżeli pozwala na to charakter zgłaszanej 

Inicjatywy, wskazał w zgłoszeniu proponowany czas jej realizacji. Zaproponowany czas 

realizacji Inicjatywy może być okolicznością, którą Jury będzie brało pod uwagę przy ocenie 

kryterium sposobu realizacji Inicjatywy i podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagrody. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/ oraz w regulaminie konkursu na stronie: 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/assets/files/regulamin_konkursu_dobredzialania.pdf  

 

KONTAKT: 

Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań 

TELEFON: +48 61 846 35 00 

 

Program wspierania sportów nieolimpijskich 

 

Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania  

i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2022 roku – termin do 

30 listopada 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

O PROGRAMIE: 

Celem „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania 

i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2022 

roku” (dalej „Program”) jest: 

 

1) stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym 

potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym; 

2) umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w 

celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych; 

3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i 

specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w 

wieloletnim procesie treningowym. 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/
https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/assets/files/regulamin_konkursu_dobredzialania.pdf
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadanie: „przygotowania i udział 

w TWG 2022 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach 

i konkurencjach nieobjętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich 

i Igrzyskach Głuchych w 2022 roku.” 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać: 

1) polskie związki sportowe, dalej jako „pzs”; 

2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, będące 

przedstawicielami Polski w międzynarodowych federacjach w sportach i w konkurencjach 

objętych programem The World Games w 2022 roku (dalej jako: TWG 2022), posiadające 

dokument potwierdzający (przez właściwą organizację międzynarodową), że są uprawnione 

do powołania reprezentacji Polski na zawody finałowe TWG 2022. 

 

BUDŻET DOTACJI:  

Na realizację Programu Minister w 2022 roku przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy 

budżetowej na rok 2022 w wysokości 25 000 000,00 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 listopada 2022 r.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. 

do 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-

dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-

miedzynarodowym-w-2022-roku?fbclid=IwAR0GGS-

Kxvh_KGaurAmPonA54x6DCpfxTjs2aiTPYEN5e5ftM121rFU2As0 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

+48222443264 

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 

 

 AKTUALNE KONKURSY  - nabory ciągłe 

 

NOWY VII edycja Konkursu grantowego Projektu Lekcja:Enter 

 

Projekt „Lekcja: Enter” realizowany jest przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w ramach osi 

priorytetowej III - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe 

http://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-w-2022-roku?fbclid=IwAR0GGS-Kxvh_KGaurAmPonA54x6DCpfxTjs2aiTPYEN5e5ftM121rFU2As0
http://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-w-2022-roku?fbclid=IwAR0GGS-Kxvh_KGaurAmPonA54x6DCpfxTjs2aiTPYEN5e5ftM121rFU2As0
http://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-w-2022-roku?fbclid=IwAR0GGS-Kxvh_KGaurAmPonA54x6DCpfxTjs2aiTPYEN5e5ftM121rFU2As0
http://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-w-2022-roku?fbclid=IwAR0GGS-Kxvh_KGaurAmPonA54x6DCpfxTjs2aiTPYEN5e5ftM121rFU2As0
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na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020. Nabór wniosków grantowych ma charakter ciągły. 

 

FUNDATOR: Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z 

wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania aktywizujących metod nauczania 

podczas lekcji.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się: 

• 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:  

Kwota grantu wynosi od 150 000 zł do 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu 

grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

VII nabór wniosków grantowych ma charakter ciągły. Wnioski będą oceniane według 

kolejności ich złożenia. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

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 muszą być złożone 

nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://lekcjaenter.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-grantowy 

 

KONTAKT: 

Kontakt dla wnioskodawców 

kontakt@lekcjaenter.pl 

https://lekcjaenter.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-grantowy
mailto:kontakt@lekcjaenter.pl
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Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych 
 

Rodzinne ogrody działkowe (ROD) otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni 

oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące 

zwierzęta. Przyznanie pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

(POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury ROD ogłosił minister funduszy i polityki regionalnej 

Grzegorz Puda. 

 

FUNDATOR: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

O PROGRAMIE: 

Rodzinne ogrody działkowe (ROD) otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni 

oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące 

zwierzęta. Przyznanie pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

(POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury ROD ogłosił minister funduszy i polityki regionalnej 

Grzegorz Puda. 

 

CEL PROJEKTU: 

Projekt przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia powierzchni i poprawy kondycji zieleni, 

ograniczenia efektu miejskich wysp ciepła, zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej  

w miastach, a także zatrzymywania wód opadowych. 

Działkowcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do działań zwiększających powierzchnię 

zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie 

powietrza. Wsparciem objęte będą również działania poprawiające stan zieleni oraz warunki 

jej utrzymania, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie owadom zapylającym,  

a także innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska. 

 

Fundusze Europejskie pozwolą również na realizację małej infrastruktury wodno-ściekowej, 

energetycznej oraz o charakterze prozdrowotnym i prospołecznym. 

 

Wszystkie działania w ramach projektu wpisują się w osiągnięcie celu strategicznego, jakim 

jest ochrona miejskiego środowiska oraz adaptacja do zmian klimatu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Stowarzyszenia zrzeszające działkowców. 

 

PULA ŚRODKÓW: 50 mln zł 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Otwarty nabór wniosków, podzielony na rundy 

miesięczne, do wyczerpania środków. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
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Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/50-milionow-zlotych-dotacji-na-rozwoj-zielonej-

infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-

dzialkowych?fbclid=IwAR3UZkuPsm4Hy7_jyj4jhFaBy3QxgvF75YY77Jo2fP6nbPFK7FRaU_cR3N

k  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

tel.: 22 250 01 30 

e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl 

 

NOWY Fundacja PZU - Dotacje pozakonkursowe 
 

Fundacja PZU wznowiła nabór wniosków w trybie pozakonkursowym od 1 września br., 

pierwszeństwo otrzymania dotacji mają organizacje, których projekty nie były dotowane w 

poprzednich latach. 

 

FUNDATOR: Fundacja PZU 

 

O PROGRAMIE: Wsparcie mogą uzyskać organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują 

coraz lepsze, nowatorskie projekty. Ceniona jest innowacyjność i skuteczność działań, które 

przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu 

finansowania projektu z otrzymanej dotacji. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Fundacja finansuje przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi, tj. w zakresie: 

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

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

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

oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach, 
• ratownictwa i ochrony ludności, 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/50-milionow-zlotych-dotacji-na-rozwoj-zielonej-infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych?fbclid=IwAR3UZkuPsm4Hy7_jyj4jhFaBy3QxgvF75YY77Jo2fP6nbPFK7FRaU_cR3Nk
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/50-milionow-zlotych-dotacji-na-rozwoj-zielonej-infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych?fbclid=IwAR3UZkuPsm4Hy7_jyj4jhFaBy3QxgvF75YY77Jo2fP6nbPFK7FRaU_cR3Nk
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/50-milionow-zlotych-dotacji-na-rozwoj-zielonej-infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych?fbclid=IwAR3UZkuPsm4Hy7_jyj4jhFaBy3QxgvF75YY77Jo2fP6nbPFK7FRaU_cR3Nk
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/50-milionow-zlotych-dotacji-na-rozwoj-zielonej-infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych?fbclid=IwAR3UZkuPsm4Hy7_jyj4jhFaBy3QxgvF75YY77Jo2fP6nbPFK7FRaU_cR3Nk
mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl
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• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 
za granicą, 

• promocji i organizacji wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na 
rzecz realizacji celów Fundacji 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy 

kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje 

pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. 

in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór trwa cały rok.  

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line. Wniosek powinien być złożony nie 

później niż na 40 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia realizacji Projektu. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 

 

KONTAKT: 

Biuro Fundacji PZU  

rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa 

tel.:  (022) 582 25 38 

e-mail: fundacja@pzu.pl 

 

Magdalena Kropornicka 

Koordynator - Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji 

tel.  (022) 582 32 21 

e-mail:  makropornicka@pzu.pl 

Konsultacje telefoniczne w godz. 9.00-14.00;  16.00-17.00 

 

NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 

 

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności 

edukacyjnej banku centralnego. – nabór ciągły 

 

FUNDATOR: Narodowy Bank Polski 

 

CEL KONKURSU:   

W szczególności celami działalności edukacyjnej są: 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
mailto:fundacja@pzu.pl
mailto:makropornicka@pzu.pl
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• 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. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty: 

▪ osoby prawne, 

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

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność 

gospodarczą. 

 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 30 tys. PLN.  
Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej. 
Każdy projekt jest inny, więc również wkład własny powinien być przewidziany przez 
wnioskodawcę indywidualnie.  
W ramach wkładu własnego można ująć wycenioną kwotę wkładu rzeczowego lub 
osobowego. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp 

 

KONTAKT: 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 22 185 13 36 i 22 185 28 53, 

wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl 

 

Fundusz Solidarności z Ukrainą 

 

Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które w sposób 
systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. 
Dotacje otrzymać mogą organizacje świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, 
medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę,  
a także oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc  
w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych 
warunkach, etc.). Nabór odbywa się w trybie ciągłym. 

FUNDATOR: Fundusz Solidarności z Ukrainą 

 

O PROGRAMIE: Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które  
w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną  
w Ukrainie. Dotacje otrzymać mogą organizacje świadczące bezpośrednią pomoc 
humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających 
granicę, a także oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym 
pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych 
warunkach, etc.). 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Przyznane dotacje będzie można przeznaczyć 
na wszystkie koszty niezbędne do funkcjonowania organizacji: zatrudnienie dodatkowego 
personelu, koszty koordynacji, komunikacji i transportu, wynagrodzeń specjalistów 
(psychologów, tłumaczy, prawników, asystentów kulturowych etc.),  koszty wynajęcia, 
wyposażenia i utrzymania lokalu, zakup sprzętu, opłat telefonicznych i mediów, księgowości, 
wszystkie inne koszty uzasadnione kryzysową sytuacją, których nie można sfinansować  
z innych źródeł (zbiórek, grantów, środków publicznych czy darowizn). 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wsparcie z Funduszu otrzymać będą mogły zaproszone imiennie organizacje społeczne, które 
mają doświadczenie i kompetencje w pracy z i na rzecz uchodźców/czyń i migrantów/tek oraz 
współpracują z innymi organizacjami i instytucjami. Wspierane będą również wysiłki na 
rzecz koordynacji działań pomocowych prowadzonych przez organizacje na poziomie 
lokalnym i ogólnopolskim oraz w różnych obszarach wsparcia. 
 

mailto:sekretariat.dew@nbp.pl
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WYSOKOŚĆ DOTACJI:   
Uzależniona będzie od potrzeb i planu działań przedstawionych we wniosku.  Organizacje, 
które otrzymają dotacje na działania, będą mogły uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe, 
techniczne i logistyczne na podniesienie bezpieczeństwa swojego funkcjonowania w 
kontekście nowych wyzwań, w tym szczególnie bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony danych 
osobowych. 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór w trybie ciągłym 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/  

 

KONTAKT: ukraina@batory.org.pl 

 

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego 

  

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego – Projekty Lokalne. – nabór ciągły 

  

FUNDATOR:  Fundacja  PKO Banku Polskiego  

  

O PROGRAMIE: Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, 

wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony 

środowiska, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy  

(w tym rozwój przedsiębiorczości), promowania celów społecznych w środowisku bankowym 

oraz organizacji i wspierania wolontariatu.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

W ramach działalności Fundacja wspiera między innymi tzw. Projekty Lokalne, zakładające 

zaangażowanie podmiotów prawnych, które działają na danym terenie (organizacji 

pozarządowych np. fundacji, stowarzyszeń; jednostek samorządu terytorialnego lub placówek 

użyteczności publicznej np. szkół). Przy realizacji Projektu Lokalnego wymagane jest 

przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę 

pomocy,  a następnie koordynuje proces jej udzielania.  

  

Fundacja angażuje się w projekty realizowane w następujących siedmiu obszarach 

programowych:  

• EDUKACJA – wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji  

w Polsce;  

• TRADYCJA – kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz 

wychowanie w duchu patriotyzmu;  

• NADZIEJA – pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem 

w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych;  

• ZDROWIE – ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna;  

https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/
mailto:ukraina@batory.org.pl
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• KULTURA – ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz 

wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej 

pro bono;  

• EKOLOGIA – podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na 

upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza 

akwenów wodnych;  

• SPORT – zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, 

jak również osób niepełnosprawnych.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  Organizacje pozarządowe   

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór ciągły   

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 

konkursu https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/ Projekty składa się 

poprzez formularz dostępny na stronie: 

https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1  

Zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą polityką Fundacji darowizny nie będą przyznawane 

na:  

• projekty za którymi nie stoi żadna organizacja (podmiot prawny),  

• realizację zadań o charakterze sponsoringowym,  

• dotacje dla partii politycznych i fundacji utworzonych przez te partie, związków 

i samorządów zawodowych oraz organizacji pracodawców,  

• przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów formalnych przyjętych przez 

Fundację.  

Darowizny od Fundacji PGE 

  

ORGANIZATOR:  Fundacja PGE  

  

CEL KONKURSU: Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do 

postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.  

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Działania Fundacji 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.  

https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/
https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/
https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1
https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1
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Fundacja przekazuje darowizny, które są świadczeniem pieniężnym na rzecz osób prawnych   

i podmiotów niemających osobowości prawnej, posiadających swoją siedzibę w Polsce.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane   

z działalnością gospodarczą (non-profit) w szczególności następującym Podmiotom:  

1. fundacjom;  

2. stowarzyszeniom;  

3. szkołom;  

4. uczelniom wyższym;  

5. domom dziecka;  

6. placówkom opiekuńczym;  

7. publicznym zakładom opieki zdrowotnej;  

8. innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym 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. 

Fundacja nie udziela darowizn osobom fizycznym, z wyłączeniem pracowników spółek Grupy 

Kapitałowej PGE oraz najbliższych członków ich rodzin. Dopuszcza się udzielanie darowizn na 

rzecz Podmiotów z przeznaczeniem na pomoc indywidualną osobom fizycznym.  

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:   Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub 

współfinansowania. W przypadku udzielenia darowizny w kwocie 20 000 PLN i poniżej decyzja 

podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej większością głosów. 

Darowizny w kwocie przekraczającej 20 000 PLN, Zarząd Fundacji udziela po zatwierdzeniu 

wniosku o udzielnie darowizny przez Radę Fundacji.  

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór ciągły 

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy  

 

KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce 

  

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek  

i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani 

są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji 

strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy 

jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, 

blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest 

zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach 

https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
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osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju  

i wzmacniania działalności strażniczej. – nabór ciągły 

  

FUNDATOR: Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski   

 

CEL KONKURSU:  

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej 

jednym z 4 obszarów:   

• ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, o  ochrona 

praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,   

• prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych, o  

przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym,   

• podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga pilnej reakcji 

obywateli,   

• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  •  zrealizowana będzie do 3 

miesięcy od podpisania umowy.   

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu planujemy wesprzeć 

działania zaplanowane do realizacji w roku 2021, będące stałą działalnością wnioskodawcy lub 

nawiązujące do niej, o następującym charakterze:  

• systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;  

• konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany  

w wybranym obszarze życia publicznego;  

• działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce  

• działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków  

z działalności strażniczej wnioskodawcy.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:   

• fundacje,   

• 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.   

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami  

Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum 

Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 

(http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/).   

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI: w ramach szybkich grantów wsparcie w wysokości do 3 000 zł  

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły  



     

50  

   

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe  

  

KONTAKT:  

Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski  ul. Szpitalna 5/3   

00-031 Warszawa   

tel. (22) 370 25 03 lub 503 90 56 05  

julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl  

www.funduszobywatelski.pl    

 

NOWY Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny 
 

Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce służy wsparciu 

kwotą do 10 tysięcy złotych projektów mających na celu zachowanie i utrwalanie pamięci o 

historii i kulturze Żydów oraz ochronie ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań 

lokalnych angażujących miejscowe społeczności. Przyjęcia Wniosków w trybie interwencyjnym 

odbywają się bez ograniczeń czasowych. 

 

FUNDATOR: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  

 

O PROGRAMIE: Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce 

służy wsparciu kwotą do 10 tysięcy złotych projektów mających na celu zachowanie i 

utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochronie ich dziedzictwa ze szczególnym 

uwzględnieniem działań lokalnych angażujących miejscowe społeczności. Od 2013 r., w 

ramach swoich działań, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wsparło 

przeszło 200 inicjatyw zrealizowanych w historycznych granicach Polski.  

Wśród nich znajdują się upamiętnienia, publikacje, działania edukacyjne i wydarzenia 

kulturalne.  

Tryb interwencyjny przeznaczony jest do niezwłocznego wsparcia pilnych projektów, których 

realizacja w opinii Komisji nie może zostać przełożona do dnia ogłoszenia Konkursu 

Grantowego.  

 

CEL PROGRAMU:  Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze 

Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych 

włączających miejscowe społeczności.  

Tryb interwencyjny przeznaczony jest do niezwłocznego wsparcia pilnych projektów 

związanych z wandalizmem, uszkodzeniami przez działania siły wyższej itp., które to w opinii 

Komisji Grantowej nie mogą czekać na kolejne konkursy grantowe.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Programu dofinansowane mogą 

być następujące typy projektów: Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń, 

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
http://www.funduszobywatelski.p/
http://www.funduszobywatelski.pl/
http://www.funduszobywatelski.pl/
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Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku w tym upamiętniania tych miejsc,  

Edukacyjne,  

Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie,  

Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne),  

inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia  

 

DLA KOGO: W Programie grantowym mogą wziąć udział następujące podmioty 

zarejestrowane w Polsce, takie jak:  

 

1. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe, 

2. związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713), 

3. fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r., 

4. kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 

5. państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności: 

• teatry,  

• kina, 

• instytucje filmowe,  

• muzea,  

• biblioteki,  

• opery,  

• operetki,  

• filharmonie,  

• domy kultury,  

• ogniska artystyczne,  

• galerie sztuki,  

• ośrodki badań i dokumentacji, 

• publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze, 

• grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z 

podmiotami wymienionymi w pkt a-e powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą 

i spełnią wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 10 000,00 zł   

 

KWOTA DOTACJI NA ZADANIE: do 10 000,00 zł  

wymagany całkowity wkład własny: 10%  

 

DO KIEDY: Przyjęcia Wniosków w trybie interwencyjnym odbywają się bez ograniczeń 

czasowych.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 05.10.2022 do 31.12.2022  
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej organizatora konkursu: https://szih.org.pl/program-grantowy/  

 

KONTAKT:  

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (dalej „Stowarzyszenie”) 

ul. Tłomackie 3/5  

00-090 Warszawa 

 

Fundusz Praw Kobiet 

 

Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz ochrony 

praw kobiet i udzielających im pomocy. Nabór realizowany jest w trybie ciągłym. 

 

ORGANIZATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

O PROGRAMIE: W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa 

człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet, oraz zapowiedziami dalszych ich 

ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, 

Fundacja im. Stefana Batorego uruchamia Fundusz Praw Kobiet, oferujący wsparcie finansowe 

organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw 

kobiet i udzielającym im pomocy. 

 

CEL KONKURSU: Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na 

rzecz ochrony praw kobiet i udzielających im pomocy 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Pomoc doraźna: 

– 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; 

– organizacja i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym  

i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych. 

2. Wsparcie i doradztwo: 

– prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla 

kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu 

pracy, w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do 

badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji. 

3. 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. 

 

https://szih.org.pl/program-grantowy/
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie działające na 

rzecz ochrony praw kobiet. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: realizacja zadania w trybie ciągłym 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/#tabs_tab-0 

 

KONTAKT:  

Fundacja im. Stefana Batorego 

Agnieszka Zowczak 

Alina Wasilewska 

T: +48 796 332 145 

prawakobiet@batory.org.pl 

 

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny 

 

FUNDATOR: Fundacja Batorego  

 

O PROGRAMIE: W maju 2021 uruchomiony został Fundusz oferujący wsparcie lokalnym 

grupom nieformalnym działającym na rzecz ochrony klimatu. Fundusz skierowany jest do 

młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie z mniejszych miast i 

miejscowości.  

Działacie na rzecz ochrony klimatu? Chcecie się przeciwstawiać procesom, które niszczą 

klimat, doprowadzając do nieodwracalnych i groźnych dla przyszłych pokoleń zmian? Chcecie 

wywierać presję na decydentów, by podjęli działania? A może chcecie podjąć lokalną 

inicjatywę na rzecz ochrony przyrody, docierać do sprawdzonych informacji, obalać mity, 

dyskutować o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach katastrofy klimatycznej? 

 

Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone 

osiemnaście lat? Ten Fundusz jest dla Was!   

 

CEL:  

• popularyzacja aktualnej wiedzy na temat zmian klimatu,  

• upowszechnianie rzetelnych analiz i raportów o ekologicznych, społecznych i 

ekonomicznych konsekwencjach zmian klimatu,  

• zaangażowanie społeczności lokalnej i wzmacnianie działania młodych osób na rzecz 

ochrony klimatu.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Grupa może złożyć wniosek o dotację w 

wysokości do 1000 zł na działania, które: 

https://granty.pl/kalendarz/fundusz-praw-kobiet/
mailto:prawakobiet@batory.org.pl
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• popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,  

• upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i 

ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,  

• angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony 

klimatu.  

Z dotacji sfinansować można np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów 

biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.).  

 

Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Lokalne, co najmniej trzyosobowe, młodzieżowe grupy 

nieformalne złożone z aktywistów klimatycznych. Co najmniej jeden członek grupy musi mieć 

skończonych 18 lat. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów 

klimatycznych, szczególnie z mniejszych miast i miejscowości.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacja w wysokości do 1000 zł na działania, np.: organizacja 

warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, 

pokazów, przeglądów, happeningów, etc. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski o dotacje przyjmowane są w trybie ciągłym.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.batory.org.pl/dotacje/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0 

   

KONTAKT: Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: 

Agnieszka Zowczak - azowczak@batory.org.pl Alina Wasilewska - 

awasilewska@batory.org.pl  

  

 KONKURSY Z DŁUGIM TERMINEM NABORU  

 

NOWY Zdrowo jem, więcej wiem (etap wiosenny) 
 

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem 

odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół 

podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. Realizacja trwa cały rok szkolny i jest 

podzielona na 2 etapy:  

• jesienno-zimowy  
• wiosenny.  

 

Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe 

nagrody.  

 

https://www.batory.org.pl/dotacje/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0
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FUNDATOR: Fundacja Banku Ochrony Środowiska.  

 

O PROGRAMIE: Realizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Projekt jest 

finansowany z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska. Projekt jest częścią 

prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie”.  

 

Konkurs trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy:  

• jesienno-zimowy,  

• wiosenny.  

W każdym etapie jest do realizowania 6 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy, promocja danego 

tematu w szkole oraz spotkanie z rodzicami.  

Zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach, jednak zespoły, które wezmą udział we 

wszystkich etapach mają szanse na dodatkowe nagrody.  

W konkursie przewidzianych jest 5 nagród głównych (nagrody rzeczowe).  

 

Nagrody przyznawane są oddzielnie w dwóch kategoriach:  

• zerówki i klasy I,  

• klasy II-III.  

Wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych są przyznawane pięciu Zespołom z miejsc 6-10 w 

klasyfikacji Grand Prix, w każdej kategorii.  

 

Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe 

nagrody.  

 

CEL KONKURSU: Podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a 

stanem zdrowia.   

 

RODZAJ WSPARCIA: Nagroda rzeczowa  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół 

podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców.  

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów. 

Z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów.  

Zespół można zgłosić do jednej z dwóch kategorii:  

zerówki i klasy I,  

klasy II-III.  

 

BUDŻET PROGRAMU: 30.000 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1 lutego 2023r. (etap wiosenny)  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Realizacja trwa cały rok szkolny i jest podzielona na 2 etapy: 

jesienno-zimowy oraz wiosenny.   
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej organizatora konkursu https://zdrowojem.fundacjabos.pl/  

 

KONTAKT: Biuro organizacyjne projektu Fundacja Banku Ochrony Środowiska  

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa  

T: 664 495 544 (pn. – pt.: 10:00 -14:00) 

 

NOWY Konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” 

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. 

Polska i Niemcy dla Ukrainy” z ułatwioną ścieżką finansowania na realizację polsko-niemiecko-

ukraińskich inicjatyw. Nabór trwa do 14 maja 2023 roku. 

 

FUNDATOR: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej  

 

O PROGRAMIE: Atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24.02.2022 r. stanowi punkt zwrotny w 

historii Europy.  

Ten bezprecedensowy akt przemocy, który wstrząsnął fundamentami wspólnoty opartej na 

pokoju i wolności, jest jednocześnie sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich społeczeństw 

Europy, by zbliżyć się do siebie i stanąć w obronie wspólnych wartości i osiągnięć.  

Polska i Niemcy – sąsiedzi w sercu kontynentu  – mają do odegrania kluczową rolę we 

wspieraniu Ukrainy.  

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat buduje mosty między społeczeństwami 

obywatelskimi Polski, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego.  

W obliczu wojny w Ukrainie rola ta zyskuje szczególne znaczenie, a intensywność działań 

Fundacji wzrasta.  

W geście solidarności ze wspólnym sąsiadem w potrzebie Fundacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej ogłasza konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości.  

Polska i Niemcy dla Ukrainy” z ułatwioną ścieżką 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  

• 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 

https://zdrowojem.fundacjabos.pl/
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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.  

 

DLA KOGO: Konkurs skierowany  jest do polskich i niemieckich instytucji 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: Projekty mogą uzyskać 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:  

1. 80% na początku , 

2. 20% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.  

 

Wspierane projekty muszą zostać prawidłowo rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich 

zakończenia, jednak nie później niż do  31.07.2023.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 29 października 2022 r. do 14 maja 2023 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 29.10.2022-30.06.2023  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać: 

• na stronie internetowej organizatora konkursu:  

https://fwpn.org.pl/aktualnosci/mosty-przyszlosci-polska-i-niemcy-dla-ukrainy-9XjGoh  

• oraz w regulaminie dostępnym na stronie:  

https://fwpn.org.pl/wnioski/dokumenty-do-pobrania 

 

KONTAKT: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa tel. +48 

22 338 62 00 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego:  

Mój elektryk 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o 

dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: Mój elektryk. Nabór wniosków o 

dofinansowanie w formie dotacji prowadzony jest w okresie od 22 listopada 2021 r. do 30 

września 2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. 

https://fwpn.org.pl/aktualnosci/mosty-przyszlosci-polska-i-niemcy-dla-ukrainy-9XjGoh
https://fwpn.org.pl/wnioski/dokumenty-do-pobrania
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FUNDATOR: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

CEL KONKURSU: Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez 

dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w 

transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Uprawnieni Beneficjenci: 

• 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 rolnego (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:  
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Budżet naboru wynosi do 200 000 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. 

Wartość dofinansowania to: 

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 (cena pojazdu) 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 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r., jednak nie 

dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-

niz-osoby-fizyczne 

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji 
elektronicznej WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny 
pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 

KONTAKT: 

Kontakt w sprawie programu: mojelektryk@nfosigw.gov.pl 

 AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

 

Stypendia w Polsce 

Zobaczcie nowe ogłoszenia dotyczące stypendiów krajowych: 

• Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia 2022 
 
Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia z siedzibą w Żorach ogłasza kolejną piątą edycję 
naboru wniosków o przyznanie stypendiów, o które mogą ubiegać się uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci uczelni wyższych na stałe mieszkający na 
terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub 
miasta Orzesze sołectwa Królówka. 
 

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
https://gwd.nfosigw.gov.pl/
mailto:mojelektryk@nfosigw.gov.pl
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Fundusz realizuje swoje zadania statutowe na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności 
młodzieży w szczególności poprzez: 

• fundowanie stypendiów podstawowych za wyniki w nauce dla studentów, 
• fundowanie stypendiów celowych za wyniki w nauce na naukę języków obcych i/lub 

doskonalenie umiejętności muzycznych dla uczniów. 

Pomoc ze środków Funduszu w formie stypendium podstawowego może być przyznana 
studentom uczelni, którzy spełniają poniższe kryteria: 

1. w terminie zaliczyli semestr i w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku o 
uzyskanie pomocy ze środków Funduszu uzyskali średnią ocen w przedziale 4,0 – 5,0 
(czterostopniowej skali ocen) lub w przypadku uczelni stosujących inne skale ocen, 
średnią co najmniej równej średniej ocen na danej uczelni, 

2. wskażą szczególne osiągnięcia, 
3. udokumentują trudną sytuację materialną – dochód rodziny prowadzącej jedno 

gospodarstwo domowe wraz z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być 
wyższy niż 1500,00 zł1 (netto) na jednego jej członka, są na stałe zameldowani na 
terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce 
lub miasta Orzesze sołectwa Królówka, 

4. posiadają obywatelstwo polskie, 
5. nie ukończyli 25 roku życia. 

Pomoc ze środków Funduszu w formie stypendium celowego może być przyznana uczniom 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy spełniają poniższe kryteria: 

1. uzyskali w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o uzyskanie pomocy ze środków 
Funduszu średnią ocen minimum 4,0 (w sześciostopniowej skali ocen, zgodnie z 
ocenianiem wewnątrzszkolnym, określonym w statucie danej szkoły), a w przypadku 
uczniów klas I-III i uczniów klasy IV w pierwszym okresie ze szkoły podstawowej 
pozytywna opinia (zaświadczenie) o uczniu wydana przez szkołę, 

2. wskażą szczególne osiągnięcia, 
3. udokumentują trudną sytuację materialną – dochód rodziny prowadzącej jedno 

gospodarstwo domowe wraz z wnioskującym o pomoc uczniem, nie może być wyższy 
niż 1500,00 zł2 (netto) na jednego jej członka, są na stałe zameldowani na terenie 
miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub 
miasta Orzesze sołectwa Królówka, 

4. posiadają obywatelstwo polskie, 
5. ukończyli 8 rok życia i nie ukończyli 20 roku życia. 

*Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (500+). 

JAK SIĘ ZAPISAĆ: Wypełnione wnioski można składać drogą elektroniczną, pocztową lub 
bezpośrednio w siedzibie Funduszu (ul. Rybnicka 248, 44-240 Żory). 
 
DO KIEDY:  20  października 2022 r. 
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ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE: https://www.funduszstypendialnygamon.pl/  
 
 

• Stypendium Rozwojowe Santander | Biznes w praktyce 2022 
 
Chcesz poznać tajniki skutecznej sprzedaży - każdego rodzaju produktu, usługi jak i marki 

własnej? Chcesz rozwinąć umiejętności negocjacyjne? Weź udział w szkoleniach i 

praktycznych warsztatach online z naszymi ekspertami. Poszerz swoje kompetencje i 

wyróżnij się na rynku!  

O PROGRAMIE:  
Zakres tematyczny szkoleń i praktycznych webinarów: 

• Psychologia sprzedaży. 
• Sprzedaż nieagresywna i wywieranie wpływu w sprzedaży . 
• Jak polubić sprzedawanie? 
• Zarządzanie efektywnością sprzedaży” 
• Twarde negocjacje 
• Budowanie strategii sprzedażowej i cenowej 
• Kluczowe narzędzia sprzedaży i budowania marki własnej online – Instagram, Linkedin, 

Facebook, TikTok. 

praktyczny webinar: Psychologia sprzedaży, czyli jak kupujemy i skąd biorą się obiekcje 
klientów?  

termin:  
18 listopada 2022, godz.17:00 do 19:15 (liczba miejsc: 500) 

praktyczny webinar: Sprzedaż nieagresywna – to działa!  

termin:  
19 listopada 2022, godz.10:00 do 12:00 (liczba miejsc: 500) 

warsztaty: Wywieranie wpływu w sprzedaży - kluczowe techniki perswazji oparte o 6 reguł 
Cialdiniego i wybrane taktyki negocjacyjne. 

termin:  
19 listopada 2022, godz.12:30 do 16:30 (liczba miejsc: 500) 

warsztaty: Jak polubić sprzedawanie na tyle na ile to możliwe – warsztat przełamywania barier 
i szukania funu w procesie sprzedaży. 

termin:  
20 listopada 2022, godz.10:00 do 14:00 (liczba miejsc: 500) 
 
praktyczny webinar: „Zarządzanie efektywnością sprzedaży” - najważniejsze zasady 
priorytetyzacji, organizacji czasu pracy i efektywności w sprzedaży własnej. 
 
termin:  

https://www.funduszstypendialnygamon.pl/


     

62  

   

20 listopada 2022, godz.15:00 do 17:00 (liczba miejsc: 500) 

warsztaty: Twarde negocjacje- negocjacje sprzedażowe w trudnym środowisku, z 
manipulującym, agresywnym lub dominującym kupcem. 

termin: 
 26 listopada 2022, godz.10:00 do 14:00 (liczba miejsc: 500) 
 
warsztaty: Budowanie strategii sprzedażowej i cenowej 
 
termin: 
27 listopada 2022, godz.10:00 do 15:00 (liczba miejsc: 500) 

warsztaty: Kluczowe narzędzia sprzedaży i budowania marki własnej online – Instagram, 
Linkedin, Facebook, TikTok.  

UWAGA! warsztaty dwudniowe dla każdej grupy 

terminy dla grupy 1: 

3 i 4 grudnia 2022, godz.10:00 do 17:00 (liczba miejsc: 25) 

terminy dla grupy 2: 

10 i 11 grudnia 2022, godz.10:00 do 17:00 (liczba miejsc: 25) 

JAK SIĘ ZAPISAĆ: Zarejestruj się na platformie Santander Scholarships i aktywuj konto - na 
adres e-mail dostaniesz link aktywacyjny (jeżeli posiadasz już konto na platformie nie musisz 
tego robić ponownie). 
 
Zaloguj się na platformie 
 
Na stronie programu wyciśnij czerwony przycisk widoczny po prawej stronie "Aplikuj" oraz 
uzupełnij i wyślij formularz - otrzymasz potwierdzenie mailowe. 

DO KIEDY: 27 października 2022 r. 

ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE: https://app.becas-
santander.com/pl/program/biznes_w_praktyce_2022 

• Konkurs SONATA 18 na projekty badawcze 
 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze 
 
DLA KOGO: przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 
do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020).  
 

https://app.becas-santander.com/pl/program/biznes_w_praktyce_2022
https://app.becas-santander.com/pl/program/biznes_w_praktyce_2022
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Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania 
podstawowe, trwających: 

• 12 miesięcy,  
• 24 miesiące, 
• 36 miesięcy. 

 
Budżet konkursu wynosi 120 mln zł. 
 
JAK SIĘ ZAPISAĆ: Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, 
dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. 
 
DO KIEDY: Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00. 
 
ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE:  
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18 
 
• POLONEZ BIS 3 
 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 3 na 24-miesięczne projekty 
badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy.  
 
CEL: celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej 
mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych 
polskich ośrodkach.  
 
DLA KOGO: Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co 
najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w 
okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru wniosków w konkursie nie 
przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. 
 
Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera 
naukowa są  zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z 
powodu takich zagrożeń. 
 
JAK SIĘ ZAPISAĆ:  

Badaczki, badaczy i instytucje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do udziału w 
webinariach: 

• dla instytucji przyjmujących (w języku polskim) – 
https://ncnwebinar.clickmeeting.com/426657984/register 

• dla wnioskodawców (w języku angielskim) – 
https://ncnwebinar.clickmeeting.com/747558555/register 

DO KIEDY: Termin złożenia wniosków w systemie OSF  upływa 15 grudnia 2022 r. o godzinie 
16:00 czasu polskiego. 

https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18
https://ncnwebinar.clickmeeting.com/426657984/register
https://ncnwebinar.clickmeeting.com/747558555/register
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ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMAJCE: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis3 
 
• Konkurs OPUS 24 na projekty badawcze 
 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs 
OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych 
prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach 
programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie 
zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony 
jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań: 
 

• bez udziału partnerów zagranicznych, / wniosek OPUS 
 

• z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych 
urządzeń badawczych, / wniosek OPUS 

 
• z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten 

cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te 
środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są 
współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie 
Weave), / wniosek OPUS 

 
• przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki 

finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem 
wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS 

 
• w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we 

współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, 
Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki 
finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji 
finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG, 
SNSF,FNR lub FWO / wniosek OPUS LAP 

 
• w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów 

zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach 
programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / 
wniosek OPUS LAP. 

 
Ważne! Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 24 nie jest obowiązkowa, a wnioski 

z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do 

wniosków, które takich partnerów nie angażują. 

Budżet konkursu wynosi 350 mln zł. 

JAK SIĘ ZAPISAĆ: Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, 

dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. 

DO KIEDY: Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00. 

Ważne! Wniosek OPUS LAP, przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z 

zagranicznymi zespołami badawczymi, składany jest w systemie OSF w terminie do 15 grudnia 

2022 r. do godziny 16:00. Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych 

zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej wniosek o 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis3
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finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi 

w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez: 

• zespoły badawcze z Austrii – do FWF, 
• zespoły badawcze z Czech – do GAČR, 
• zespoły badawcze ze Słowenii – do ARRS, 
• zespoły badawcze z Niemiec - do DFG, 
• zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF, 
• zespoły badawcze z Luksemburga – do FNR, 
• zespoły badawcze z Belgii-Flandrii – do FWO. 

 
ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24 
 
Zestawienie stypendiów zagranicznych 

 

Zobaczcie stypendia wyjazdowe: 

• Stypendium Rozwojowe Santander | Upskill your Talent 2022 
 
Santander Bank oraz ESADE podjęły się przyznania 1000 stypendiów dla profesjonalistów, 
którzy będą mieli szansę szkolić się z zakresu kompetencji miękkich związanych z rozwojem 
osobistym. Można aplikować do czterech bezpłatnych programów: Przywództwo (ang. 
Leadership), Komunikacja i wpływ (ang. Communication and Influence), Marka osobista (ang. 
Personal Branding) i Umiejętności cyfrowe (ang. Digital Soft Skills). 
 
Programy realizowane są w języku hiszpańskim, portugalskim  lub angielskim w formule online. 
Są zaprojektowane tak, by móc uczyć się we własnym tempie. Po zakończeniu programu 
uczestnicy otrzymają certyfikat ESADE. 
 
O PROGRAMIE: 

• Liczba miejsc: 1000 
• Języki: angielski, portugalski i hiszpański 
• Czas trwania: pięć tygodni. Program rozpocznie się 29 listopada 2022, a zakończy 15 

stycznia 2023 roku 
• Format: 100% online, z sesjami online na żywo i indywidualnym wsparciem mentora 
• Certyfikat ukończenia: Absolwenci otrzymają certyfikat ESADE potwierdzający udział w 

programie 
 
WYMAGANIA: 
 

• osoby mające ukończone 18 lat i pochodzące z jednego z następujących krajów: 
Argentyna, Brazylia, Chile, Niemcy, Meksyk, Polska, Portugalia, Hiszpania, Urugwaj, 
USA i Wielka Brytania, 

• biegłość w języku wybranego przez siebie programu, 
• wypełnienie testów umiejętności otrzymanych podczas rejestracji. 

 
JAK SIĘ ZAPISAĆ: rejestracja przez stronę: www.app.becas-santander.com 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24
http://www.app.becas-santander.com/
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DO KIEDY: 7 listopada 2022 roku 
 
ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE: 
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_zagr/stypendium-santander-upskill-your-
talent-2022/ 
 

• Stypendium Językowe Santander | English to Boost your Career – University of 
Pennsylvania 2022 
 
O PROGRAMIE: 

• kursy online pomagające szlifować język angielski w tematyce związanej z rozwojem 
kariery zawodowej, biznesu, przedsiębiorczości, nauk ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki; 

• możliwość uzyskania certyfikatu z Uniwersytetu w Pennsylwanii; 
• możliwość wyboru 1 z 3 kursów: English for Professional Development, English for 

Business and Entrepreneurship and English for STEM. 
 
Liczba stypendiów :1.000 
Język: angielski 
Czas trwania: 5 tygodni 
Format: online 
Koniec rekrutacji: 15/11/2022 
 
WYMAGANIA: 
 

• osoby powyżej 18 roku życia z następujących krajów: Argentyna, Brazylia, Chile, 
Kolumbia, Niemcy, Meksyk, Peru, Portugalia, Polska, Hiszpania, Urugwaj, USA lub 
Wielka Brytania. 

• poziom znajomości języka angielskiego (minimum B1) 
 
JAK SIĘ ZAPISAĆ: rejestracja przez stronę: app.becas-santander.com 
 
DO KIEDY: 15 listopada 2022r. 
 
ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE: 
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_zagr/stypendium-jezykowe-santander-
english-to-boost-your-career-university-of-pennsylvania-2022/ 
 
 
Propozycja stażu 

 

Oferty stażowe: 

• Staż w Sekretariacie Generalnym Rady Europejskiej 

 

https://www.mojestypendium.pl/stypendium_zagr/stypendium-santander-upskill-your-talent-2022/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_zagr/stypendium-santander-upskill-your-talent-2022/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_zagr/stypendium-jezykowe-santander-english-to-boost-your-career-university-of-pennsylvania-2022/
https://www.mojestypendium.pl/stypendium_zagr/stypendium-jezykowe-santander-english-to-boost-your-career-university-of-pennsylvania-2022/
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Co daje staż? 

Staż w Sekretariacie Generalnym Rady to: 

 

• praktyczne doświadczenie pracy w Sekretariacie 
• wiedza o UE: wgląd w procedury i polityki unijnych instytucji 
• możliwość uczestniczenia w codziennej obsłudze Rady 
• sposobność pracy w wielokulturowym, wielojęzycznym i wielonarodowym środowisku 
• szansa na wniesienie świeżego spojrzenia i podzielenie się wiedzą zdobytą podczas 

studiów. 
 
Uwaga: organizacja staży podlega obecnie ograniczeniom związanym z pandemią Covid-19. 

Więcej informacji o wpływie pandemii na staże znajduje się w ramce poniżej. 

 

W Radzie odbywają się cztery rodzaje staży: 

 

1. Staże płatne 

2. Obowiązkowe staże bezpłatne 

3. Staże dla studentów krajowych szkół administracji 

4. Program działań pozytywnych dla stażystów z niepełnosprawnościami (staż płatny) 

 

Na czym polega staż? 

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Zazwyczaj stażyści wykonują 

podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: 

 

• przygotowują posiedzenia i redagują protokoły 

• uczestniczą w posiedzeniach organów przygotowawczych Rady i Coreperu (Komitetu 

Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy UE) 

• wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów 

• tłumaczą dokumenty 

• zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. 

 

Stażyści mogą też skorzystać z programu szkoleniowego, który obejmuje wizyty i konferencje 

w innych instytucjach UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. 

 

Kto może ubiegać się o staż? 

 

1. Obywatelstwo 

 

             Staż mogą podjąć: 

• obywatele UE 

• obywatele krajów kandydujących, które zakończyły negocjacje akcesyjne z UE. 

 

2. Języki 
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Wymagana jest bardzo dobra znajomość przynajmniej 2 urzędowych języków UE.  

Ponieważ do komunikacji wewnętrznej w Sekretariacie szeroko stosowane są język angielski i 

francuski, wymagana jest dobra znajomość przynajmniej jednego z nich (*poziom C według 

europejskiego systemu opisu kształcenia językowego). 

 

3. Profil zawodowy 

 

Większość wniosków o staż napływa obecnie od kandydatów specjalizujących się w prawie, 

naukach politycznych, stosunkach międzynarodowych, europeistyce i ekonomii. 

Sekretariat poszukuje również stażystów specjalizujących się w innych dziedzinach, takich jak:  

tłumaczenia,  

• zarządzanie zasobami ludzkimi,  

• komunikacja,  

• edukacja,  

• informatyka (platformy współpracy),  

• archiwizacja i zarządzanie dokumentami,  

• inżynieria lądowa,  

• projektowanie graficzne,  

• multimedia,  

• rolnictwo,  

• inżynieria biochemiczna,  

• ochrona zdrowia i bezpieczeństwo żywności,  

• zarządzanie energią,  

• środowisko,  

• inżynieria lotnicza i kosmiczna. 

 

Kto nie może ubiegać się o staż? 

 

Nie będą przyjmowane wnioski osób, które przez ponad 6 tygodni korzystały już z praktyk 

(płatnych lub bezpłatnych) lub zatrudnienia w którejś z instytucji, którymś z organów lub 

którejś z jednostek organizacyjnych UE. 

 

ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE: https://www.consilium.europa.eu/pl/general-

secretariat/jobs/traineeships/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/pl/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/pl/general-secretariat/jobs/traineeships/
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Potrzebujesz pomocy? 
   

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 

organizacji trzeciego sektora w zakresie:  

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)  

• konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)  

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych  

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.  

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  

 
   

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSACH 

ZNAJDZIESZ NA STRONIE W ZAKŁADCE 

„FUNDUSZE” 
   

 
 

     


