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 http://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
Al. Jana Pawła II 21 a
Tel. 65 529 54 03
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•

Aktualne konkursy

Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Fund for Youth Employment) "Uwalnianie potencjału
młodzieży" (Unlocking Youth Potential) Fundusze Norweskie i EOG
FUNDATOR:
Ecorys Polska
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przeciwdziałających bezrobociu grup docelowych.
Konkurs obejmuje trzy główne obszary wsparcia:
- Innowacje i eksploracja: projekty, które koncentrują się na nowych, eksperymentalnych
rozwiązaniach
zwalczania bezrobocia wśród grup docelowych i zwiększania liczby trwałych miejsc pracy dla
młodych ludzi;
- Transfer know-how i dobrych praktyk: projekty, które koncentrują się na transferze know-how
i dobrych praktyk
w zakresie inicjatyw na rzecz zatrudnienia młodzieży w krajach europejskich w celu tworzenia
lepszej jakości miejsc pracy i niższych stóp bezrobocia wśród młodzieży w grupach docelowych;
- Analiza i badania: ponadnarodowe sieci badawcze, które dzielą się pomysłami, teoriami,
praktykami i doświadczeniami w zakresie oceny i przeprowadzania badań wpływu inicjatyw
mających na celu zatrudnienie młodzieży; a także wspólne wnioski współpracujących instytucji
badawczych planujących zwiększenie swoich możliwości poprzez wspieranie doktorantów w
zakresie badań wpływu. Międzynarodowe analizy i oceny interwencji skierowanych do
starszych (25+) młodzieży NEET, młodych kobiet NEET, długotrwale bezrobotnych i grup
defaworyzowanych, a także badania dotyczące skutków pandemii COVID-19 na grupy docelowe
to szczególne priorytety Funduszu.
Finansowanie jest udostępniane na inicjatywy mające na celu zapewnienie dostępu do
zatrudnienia, edukacji lub szkolenia następującym grupom docelowym:
- młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (NEET) w wieku od 25 do 29 lat
mieszkająca w małych miastach, na przedmieściach lub na obszarach wiejskich;
- młode matki, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET) w wieku od 25 do 29 lat;
oraz;
- długotrwale bezrobotni w wieku od 25 do 29 lat.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać podmioty partnerskie – kwalifikowalnymi partnerami projektu mogą być
podmioty, organizacje publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne
i pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne, w tym między innymi:
- gminy, organizacje będące częścią gmin, związki gmin;
- regiony, organizacje będące częścią struktur regionalnych; stowarzyszenia regionów;
- jednostki organizacyjne rządu centralnego, organizacje częściowo finansowane przez
jednostki administracji centralnej, przedsiębiorstwa państwowe, organizacje państwowe;
- publiczne i prywatne instytucje edukacyjne i badawcze;
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- organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa
społeczne, stowarzyszenia interesów osoby prawne, fundacje i fundusze kapitałowe;
- spółki komercyjne;
- spółdzielnie (produkcyjne, mieszkaniowe, konsumenckie);
- organizacje wspierające biznes (inkubatory, centra start-upów itp.); oraz
- partnerzy społeczni (związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia
pracodawców, izby handlowo-przemysłowe). Partnerami projektów mogą być podmioty
mające siedzibę w jednym z 15 Państw-Beneficjentów Funduszy Norweskich lub EOG lub
w Irlandii, Włoszech lub Hiszpanii. Konsorcjum projektu potrzebuje co najmniej jednego
partnera-beneficjenta, aby mogło zostać uznane za kwalifikowalne. Nie ma ograniczeń co do
maksymalnej liczby partnerów-beneficjentów. Za korzystne uważa się utworzenie konsorcjów
projektowych z większą liczbą członków niż minimum. Jednak wielkość partnerstwa musi być
należycie uzasadniona, aby odzwierciedlić konkretny zakres projektu, a także umożliwić
zarządzanie.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
- budżet 11 500 000 EUR;
- dofinansowanie do 85%;
- dotacje
1 000 000-2 000 000 EUR.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 5 stycznia 2021 roku. Wniosek należy złożyć
w języku angielskim drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu operatora funduszu
(EGREG) https://www.egregsystem.info/fundforyouthemployment/.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu :
https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-youthunemployment-europe
KONTAKT:
Ecorys Polska
ul. Solec 38 00-394 Warszawa
Tel. +48 22 / 339 36 40
E-mail: ecorys@wecorys.pl
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Otwarty konkurs ofert – Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu
FUNDATOR: Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie
narkomanii a także promocji i organizacji wolontariatu w 2021 r.

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest poprawa stylu życia osób z uzależnieniem przez
aktywizację mającą na celu przedstawienie możliwości działań nie związanych z nałogiem. Praca
w
grupach
oraz
motywowanie
przez
działanie.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 12 000.00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 7 stycznia 2021 roku do godz. 15:00

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Tomaszewska tel. 65
547 68 43 oraz na stronie konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/96

KONTAKT: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, tel. 65 547 68 43.
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Otwarty konkurs ofert – Prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu
FUNDATOR: Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie
narkomanii
a
także
promocji
i
organizacji
wolontariatu
w
2021
r.
CEL KONKURSU: Celem zadania jest prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu.
Aktywizacja w środowisku lokalnym działań promujących ideę wolontariatu. Prowadzenie
warsztatów
wolontarystycznych.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 13 000.00 PLN
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 2021-01-07 15:00:00

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Tomaszewska tel. 65
547 68 43 oraz na stronie konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/97

KONTAKT: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, tel. 65 547 68 43.
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Otwarty konkurs ofert – Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą
harcerską
FUNDATOR: Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie
narkomanii
a
także
promocji
i
organizacji
wolontariatu
w
2021
r.
CEL KONKURSU: Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
przez popularyzację metody harcerskiej jako działania alternatywne wobec uzależnień.
Organizacja zbiórek harcerskich oraz rozwijanie pasji, tradycji lokalnych jako forma rozwoju i
przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnień.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 20 000.00 PLN
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 2021-01-07 15:00:00

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Tomaszewska tel. 65
547 68 43 oraz na stronie konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/95

KONTAKT: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, tel. 65 547 68 43.
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Otwarty konkurs ofert – Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup
ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków
poznawczych – Świadczenie pomocy dla młodzieży w Ośrodku Wsparcia Dziennego –
Prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”
FUNDATOR: Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie
narkomanii
a
także
promocji
i
organizacji
wolontariatu
w
2021
r.
CEL KONKURSU: Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania młodzieży z grup ryzyka
w kontaktach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych. Aktywne uczestnictwo w grupach
profilaktycznych oraz udział w warsztatach związanych z zagrożeniem uzależnienia.
Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży i rodziców.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 70 000.00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 2021-01-07 15:00:00

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Tomaszewska tel. 65
547 68 43 oraz na stronie konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/94

KONTAKT: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, tel. 65 547 68 43.
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Otwarty konkurs ofert – Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki, prowadzenie spotkań z młodzieżą
FUNDATOR: Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie
narkomanii
a
także
promocji
i
organizacji
wolontariatu
w
2021
r.
CEL KONKURSU: Celem konkursu jest poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego
młodzieży i ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności pomocy. Nabywanie wiedzy na temat
negatywnych skutków działania narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.
Zapobieganie rozwojowi uzależnienia, utrzymanie abstynencji przez odbiorców programu.
Pomoc w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 70 000.00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 2021-01-07 15:00:00

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Tomaszewska tel. 65
547 68 43 oraz na stronie konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/93

KONTAKT: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, tel. 65 547 68 43.
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Uwolnienie potencjału młodzieży
FUNDATOR:
Fundusze EOG
CEL KONKURSU:
-Innowacje i eksploracja: projekty, które koncentrują się na nowych, eksperymentalnych
rozwiązaniach w celu zwalczania bezrobocia wśród grup docelowych i zwiększania liczby
trwałych miejsc pracy dla młodych ludzi.
-Transfer know-how i dobrych praktyk: projekty, które koncentrują się na przekazywaniu knowhow i dobrych praktyk w zakresie inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w krajach
europejskich w celu tworzenia lepszej jakości miejsc pracy i niższych wskaźników bezrobocia
wśród młodzieży w grupach docelowych.
-Analiza i badania: ponadnarodowe sieci badawcze, które dzielą się pomysłami, teoriami,
praktykami i doświadczeniami w zakresie oceny i przeprowadzania badań wpływu inicjatyw
mających na celu zatrudnienie młodzieży; a także wspólne wnioski współpracujących instytucji
badawczych planujących zwiększenie swoich możliwości poprzez wspieranie doktorantów w
dziedzinie badań wpływu. Międzynarodowe analizy i oceny interwencji skierowanych do
starszych (25+) młodzieży NEET, młodych kobiet NEET, długotrwale bezrobotnych i grup
defaworyzowanych, a także badania nad wpływem pandemii COVID-19 na grupy docelowe to
szczególne
priorytety
Funduszu
.
Finansowane są inicjatywy mające na celu zapewnienie dostępu do zatrudnienia, edukacji lub
szkolenia następującym grupom docelowym:
-młodzi ludzie niepracujący, niekształcący się, nieszkolący się (NEET) w wieku od 25 do 29 lat
mieszkający w małych miastach i na przedmieściach lub na obszarach wiejskich;
-młode matki, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET) w wieku od 25 do 29 lat;
-osoby
długotrwale
bezrobotne
w
wieku
od
25
do
29
lat.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Kwalifikowalnymi partnerami projektu mogą być podmioty, organizacje publiczne lub
prywatne, komercyjne lub niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako
osoby prawne, w tym między innymi:
-gminy, organizacje należące do gmin lub będące ich częściową własnością, związki gmin,
-regiony, organizacje należące lub częściowo należące do regionów; stowarzyszenia regionów,
-jednostki organizacyjne rządu centralnego, organizacje częściowo finansowane przez jednostki
rządowe, przedsiębiorstwa państwowe, organizacje państwowe,
-publiczne i prywatne instytucje edukacyjne i badawcze organizacje społeczeństwa
obywatelskiego,
-organizacje niedziałające dla zysku, przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia osób
prawnych, fundacje i fundusze kapitałowe,
-spółki handlowe,
-spółdzielnie (produkcyjne, mieszkaniowe, konsumenckie),
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-organizacje wsparcia biznesu (inkubatory, centra start-upów itp.),
-partnerzy społeczni (związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia
pracodawców,
izby
przemysłowo-handlowe).
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na konkurs przeznaczono 11,5 mln euro. Kwota grantu powinna wynosić od 1 mln euro do 2
mln euro. dotacja nie może stanowić więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
projektu. w przypadku partnerów projektu o statusie organizacji pozarządowych wkład
rzeczowy w postaci wolontariatu może stanowić do 100% wymaganego dofinansowania
projektu.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 5 stycznia 2021 roku. Wniosek należy złożyć
w języku angielskim drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu operatora funduszu
(EGREG) https://www.egregsystem.info/fundforyouthemployment/.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu :
https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-youth-unemployment-europe
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Dotacje National Endowment for Democracy dla organizacji pozarządowych
FUNDATOR: National Endowment for Democracy
CEL KONKURSU: Dotacje mogą otrzymać projekty lokalnych, niezależnych organizacji dążące
do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promowania i obrony praw człowieka i praworządności;
Wspierania wolności informacji i niezależnych mediów;
Wzmocnienia demokratycznych idei i wartości;
Promowania odpowiedzialności i przejrzystości;
Wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
Wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji politycznych;
Promowania edukacji obywatelskiej;
Wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów;
Promowania wolności zrzeszania się;
Wzmocnienia gospodarki rynkowej.
Decyzje o przyznaniu dotacji podejmowanie są w okresach kwartalnych przez Zarząd National
Endowment for Democracy.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 70 000.00 PLN

•
•
•

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 11 stycznia 2021 r. (email), do 29 stycznia 2021
r. (portal) – planowane posiedzenie Zarządu i podjęcie decyzji – 26 marca 2021 r
termin do ustalenia – planowane posiedzenie Zarządu i podjęcie decyzji – 11
czerwca 2021 r.
termin do ustalenia – planowane posiedzenie Zarządu i podjęcie decyzji – 10
września 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE: na stronie konkursu: https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
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Zdrowo jem, więcej wiem
FUNDATOR: Fundacja Banku Ochrony Środowiska
CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy
sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią
prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez
Fundację Banku Ochrony Środowiska.
Projekt składa się z dwóch etapów: jesienno-zimowego i wiosennego. Zespoły, złożone z
nauczyciela i uczniów, mogą dowolnie wybierać etapy, w których wezmą udział. Projekt jest
skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców.
W Projekcie biorą udział Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów zerówek i klas I-III szkół
podstawowych. Zespół powinien składać się z jednej klasy/grupy i jej nauczyciela. W przypadku
grup świetlicowych czy klas/grup z małą liczbą uczniów dopuszcza się Zespół złożony z uczniów
różnych klas pod warunkiem zgłoszenia go do kategorii wiekowo odpowiadającej najstarszemu
uczniowi w zespole. W przypadku Zespołów ze szkół specjalnych kategoria jest ustalana w
bezpośrednim kontakcie z Organizatorem. Zespół może składać się maksymalnie z 40 uczniów.
Jedną szkołę/przedszkole może reprezentować dowolna liczba Zespołów. Projekt jest
prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: Zerówki i klasy I, Klasy II-III. Do danej kategorii
może zgłosić się Zespół złożony z uczniów odpowiadających jej wiekowo lub młodszych, a także
zespół złożony z uczniów szkół specjalnych niezależnie od ich wieku. W każdym etapie jest do
zrealizowania 5 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy oraz promocja danego tematu wśród
rodziców i społeczności szkoły/przedszkola. Z realizacji zadań w danym etapie należy przesłać 1
raport, na który składa się opis realizacji i dokumentacja zdjęciowa z 5 zadań. Oceny raportów
dokonuje Zespół Sędziowski.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski mogą składać przedszkola i szkoły podstawowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: : Pula nagród w Projekcie wynosi 30 000 zł; - nagrody główne w postaci
nagród rzeczowych są przyznawane pięciu Zespołom z najwyższą punktacją za dany etap oraz
Grand Prix, w każdej kategorii.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: : do 1 lutego 2021 roku dla Zespołów, które rozpoczynają
udział w Projekcie od etapu wiosennego. Rejestracji, za pośrednictwem strony konkursu
http://zdrowojem.fundacjabos.pl/ , powinien dokonać nauczyciel („Opiekun”), który będzie
następnie realizował zadania z Zespołem.

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 664
495 544 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu http://zdrowojem.fundacjabos.pl
KONTAKT: Fundacja Banku Ochrony Środowiska Żelazna 32 00-832 Warszawa Tel.: 507
006 579 E:mail: biuro@fundacjabos.pl
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Konkurs pn. Od wykluczenia do aktywizacji 2021
FUNDATOR: Minister Rodziny i Polityki Społecznej
CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie
oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na
poziomie lokalnym.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach celu głównego wyznaczono następujące priorytety i cele szczegółowe:
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

Priorytet I Usługi reintegracyjne – cel szczegółowy: zwiększanie dostępności dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.
W ramach Priorytetu I realizowane będą następujące zadania:
1. rozszerzanie oferty reintegracyjnej PZS,
2. objęcie wsparciem reintegracyjnym w PZS nowych grup osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3. tworzenie i wspieranie KIS o poszerzonym profilu usług.
Priorytet II Ścieżki reintegracji – cel szczegółowy: zwiększanie szans na zatrudnienie
absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego (dalej: PZS).
W ramach Priorytetu II realizowane będą następujące zadania:
1. wspieranie PZS w dostosowywaniu oferty reintegracyjnej do potrzeb
pracodawców,
2. 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,
Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni
socjalnych – cel szczegółowy: włączanie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych.
W ramach Priorytetu III realizowane będą następujące zadania:
1. wsparcie PZS w przystępowaniu do konsorcjów spółdzielni socjalnych,
2. rozwijanie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej realizowanej
przez CIS należące do konsorcjum spółdzielni socjalnych.
Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – cel szczegółowy:
wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.
W ramach Priorytetu IV realizowane będą następując
e zadania:
1. wsparcie edukacyjno-integracyjne w zakresie nabywania kompetencji
społecznych,
2. rozwijanie form aktywności promujących przedsiębiorczość społeczną,
3. wsparcie różnorodnych form spędzania czasu wolnego jako działań o
charakterze profilaktycznym.
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VII.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS – cel szczegółowy: wsparcie
ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk PZS.
W 2021 ze względu na stan epidemii SARS-Covid-2 konkurs w ramach tego priorytetu
nie jest ogłaszany.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące PZS
o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.
U. z 2020 r. poz. 176), a we wskazanych priorytetach również (samodzielnie lub w ramach
oferty wspólnej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057.; dalej: UDDPiW).
a. Priorytet I
•
•

podmioty prowadzące PZS,
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW
wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

b. Priorytet II
•
•

podmioty prowadzące PZS,
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW
wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

c. Priorytet III
•

podmioty prowadzące PZS,

d. Priorytet IV
•
•

podmioty prowadzące PZS,
samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
UDPPiW.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w ramach priorytetu.
Jeden podmiot może złożyć nie więcej niż dwie oferty w ramach jednego otwartego konkursu
ofert.
Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2021 r. (wydatki
będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2021 r.) oraz zostać
zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
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W roku 2021 na konkurs przeznaczono łącznie 3 000 000 zł, z czego na realizację projektów
w ramach:
1.
2.
3.
4.

Priorytetu I - 1 450 000 zł
Priorytetu II – 900 000 zł
Priorytetu III – 200 000 zł
Priorytetu IV – 450 000 zł.

W ramach poszczególnych priorytetów określono minimalne i maksymalne kwoty
dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego:
1. Priorytet I i II:
minimalna kwota dofinansowania - 20 tys. zł,
maksymalna kwota dofinansowania – 150 tys. zł
2. Priorytet III:
minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,
maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. zł
3. Priorytet IV:
minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,
maksymalna kwota dofinansowania – 50 tys. zł.
Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w
wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania ofert upływa 1 lutego 2021 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło

oraz

szczegółowe

informacje

o

konkursie

dostępne

są

pod

adresem:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,w,ramach,programu,Od,wykl
uczenia,do,aktywizacji.,Edycja,2021,4215.html
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Konkurs POWER na skalowanie innowacji społecznej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO
WER, ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-030/20 na skalowanie innowacji
społecznej: „Obiady terapeutyczne”. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 4
stycznia i będzie trwał do 4 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

O PROGRAMIE:
Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje
społeczne. Celem szczegółowym Działania 4.1 jest zwiększenie wykorzystania innowacji
społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w
obszarze oddziaływania EFS. Jest on realizowany m.in. poprzez skalowanie mikro-innowacji
społecznych.
Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które
zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz
tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.
W niniejszym konkursie skalowaniu podlegać będzie innowacja społeczna pn. „Obiady
terapeutyczne”. Została ona opracowana przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych oraz przetestowana z udziałem uczestników warsztatu terapii zajęciowej
(WTZ) prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz grupę mieszkających w Krasnymstawie
seniorów, którzy ukończyli 60 lat i wymagają opieki ze strony osób trzecich w czynnościach
życia codziennego, w ramach projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”. Projekt
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" uzyskał dofinansowanie w
pilotażowym konkursie na inkubację innowacji społecznych ogłoszonym przez ówczesne
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Działania 4.1. PO WER w 2015 r. Opis modelu
działania innowacji opracowany w ramach projektu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
Informacje na temat innowacji są też dostępne na stronie
https://sieciwsparcia1.e.org.pl/project/obiady-terapeutyczne/.
Projekt będzie realizowany w formule projektu grantowego, której zasady są określone w art.
35 i 36 ustawy wdrożeniowej. Projekt grantowy jest przedsięwzięciem, w ramach którego jego
beneficjent (w przypadku partnerstwa – lider)udziela grantów na przeprowadzenie zadań
służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.
Założeniem konkursu na skalowanie innowacji „Obiady terapeutyczne” jest wyłonienie
beneficjenta, którego zadaniem będzie realizacja działań mających na celu upowszechnienie
modelu integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu i
dostarczaniu obiadów osobom starszym przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej
Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja obejmie wsparciem co najmniej 500
odbiorców – osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Wnioskodawca jest też zobowiązany do określenia, w ilu organizacjach / instytucjach
zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami zostanie
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wdrożona innowacja.
Zgodnie z kryterium dostępu nr 6, termin zakończenia realizacji projektu nie może być
późniejszy niż 30.06.2023 r.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie może być podmiot mający co najmniej 5-letnie
doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji, w tym w formułowaniu
rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów. Do wniosku o dofinansowanie
należy
załączyć
referencje
od
min.
2
podmiotów.
Podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie może być wnioskodawcą lub
partnerem tylko w jednym wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs.
W ramach niniejszego konkursu partnerstwo może mieć zarówno charakter krajowy, jak i
ponadnarodowy. Realizacja projektu w partnerstwie nie jest obligatoryjna.
Do dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek o dofinansowanie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Planowana alokacja wynosi 5 500 000 zł. Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i
środków budżetu państwa) wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany, możliwe jest jednak
jego wniesienie na zasadzie fakultatywności.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 4 stycznia
i będzie trwał do 4 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

DODATKOWE INFORMACJE:
Potencjalni wnioskodawcy mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie konkursu, kierując pytania na
adres poczty elektronicznej konkurs.mikro@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 022 273 80
49.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-26/
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Fundusze Norweskie dla NGO
Trwa nabór wniosków z Funduszy Norweskich dla NGO w II konkursie na projekty tematyczne!
O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła
gospodyń wiejskich. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR.
O KONKURSIE:
Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia
Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne
w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2014-2021.
OBSZARY WSPARCIA W KONKURSIE NA PROJEKTY TEMATYCZNE
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne –
działania służące angażowaniu obywateli w życie publiczne i aktywność społeczną,
zwiększaniu ich udziału w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk publicznych na
poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, o także podnoszeniu jakości
debaty publicznej.

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie – działania mające na celu ochronę
praw człowieka, w tym szczególnie praw kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii, homofobii,
rasizmowi, antysemityzmowi i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie,
pochodzenie etniczne/narodowe, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek,
status ekonomiczny, sytuację rodzinną i inne przesłanki; przeciwdziałanie przemocy ze
względu na płeć.
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – działania mające na celu
upodmiotowienie i usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego,
tworzenie sieci wsparcia społecznego i włączanie w nie osób z grup narażonych na
wykluczenie, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia
społecznego.
Rozwój instytucjonalny
Każdy Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację projektu tematycznego może
ubiegać się o dodatkową kwotę dotacji przeznaczoną na rozwój instytucjonalny, tj.
wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania,
tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy
i zarządzania organizacją.
Działania dotyczące rozwoju instytucjonalnego powinny być zaplanowane w oparciu o
przeprowadzoną diagnozę potrzeb oraz skoncentrowane na rozwiązaniu wybranych,
konkretnych problemów stanowiących istotną barierę ograniczającą możliwości rozwojowe
organizacji. Mogą też wspierać proces uruchomienia nowych działań/usług, rozszerzenia ich
na nowe grupy odbiorców lub nowy teren. Uzasadniając wybór działań wspierających rozwój
instytucjonalny organizacji, Wnioskodawca powinien pokazać, w jaki sposób przyczynią się
19

one do zwiększenia zdolności organizacji do skutecznej i efektywnej realizacji jej misji.
Dofinansowywane działania rozwojowe może prowadzić samodzielnie lub korzystając ze
wsparcia zewnętrznych specjalistów.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:
•

•
•

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania
społeczne: kwota 4 500 000 EUR powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego
konkursu,
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: kwota 2 985 000 EUR,
powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR, powiększona
o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.
Małe dotacje:
•
•
•
•

minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
wkład własny: nieobowiązkowy

Duże dotacje:
•
•
•
•

minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy
wkład własny: nieobowiązkowy

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioskodawcami mogą być:
• stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe
• fundacje
• związki stowarzyszeń
• spółdzielnie socjalne
• spółki non-profit
• koła gospodyń wiejskich
• kościelne osoby prawne

20

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
•
•

wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny
12.00 w południe,
wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do
godziny 12.00 w południe.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dostępne są na naszej stronie pod adresem:
http://ngo.leszno.pl/Fundusze_Norweskie_dla_NGO.html
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Granty – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021.
Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla:
•

•

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji) w liczbie nie mniejszej niż 200 osób;
osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej
wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby
wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami
sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
Program zapewniać ma także:
•

•

•

•

zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy
asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu
społecznym;
ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej
do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego
życia;
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom
niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w
wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych,
czy też rehabilitacyjnych;
zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z
niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania
społecznego.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o
których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające
statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące
działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty,
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których oferty nie znalazły się na liście rekomendowanych ofert opublikowanej w dniu 23
listopada br.
Na realizację dodatkowego konkursu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z
niepełnosprawnościami” Minister przeznaczył w 2021 r. kwotę 30 000 000 zł.
Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 000 zł, przy czym kwota dofinansowania
nie może być wyższa niż 100% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację oferty.
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2021 r.
Źródło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1138,komunikat-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznejz-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-resortowego-programu-asystent-osobisty-osoby-zniepelnosprawnosciami-edycja-20202021
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Programu KLUB
FUNDATOR:
Minister kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu
CEL PROGRAMU:
Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące
w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra
aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa.
Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie
klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne
funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia
sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu
sportowego (komponenty fakultatywne).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia),
których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Na realizację
Programu w 2021 roku przeznacza się kwotę 40 000 000 zł. Ostateczna wysokość środków
finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
15 marca 2021 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2021 r
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 24 43 289 oraz na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w2021-r-programuklub?fbclid=IwAR1lgaoq528_Gtd6mfUbuSb_tJbxoYqD0f2zQps8tQaKDTb3JqjELdFGXwE.
KONTAKT:
Ministerstwo Sportu
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
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Sport Wszystkich Dzieci
FUNDATOR:
Minister kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu
CEL PROGRAMU:
Głównymi celami programu są:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej
aktywności fizycznej;
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
1) zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w
ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim;
2) zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest
do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków
sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich;
3) zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych
przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski
Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Program skierowany jest do podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów
publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku (z
wyłączeniem podmiotów wskazanych w pkt 3).
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),
którego dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (zwany dalej
Ministrem). Na realizację Programu w 2021 roku przeznacza się kwotę 49 000 000 zł
w podziale na zadania:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 000 000 zł.
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych
przez polskie związki sportowe – 18 000 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać odpowiednio:
a) dla zadania nr 1 - Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do dnia 21.12.2020 r.,
b) dla zadania nr 2 - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do
dnia 20.01.2021 r.,
c) dla zadania nr 3 - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
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realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 29.01.2021 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 24 43 155 oraz na stronie
internetowej
organizatora
konkursu
www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-nadofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkichdzieci?fbclid=IwAR1KZnLfK0jap3tOssua8XLjfc4B9W4PYlXjs7DWHPmtUYoFnCVklWQWtvk
KONTAKT:
Ministerstwo Sportu
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

26

Ogłoszono II nabór wniosków do Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu Kultura w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 ogłosiło
II nabór wniosków do Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki.
CEL KONKURSU:
Głównym celem Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki jest rozwój współpracy
kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak
również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów:
•

Przedsiębiorczość kulturalna - współpraca między sektorem kultury a branżami
kreatywnymi oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wsparcie będzie przyznawane
projektom o charakterze edukacyjnym, analitycznymi i sieciowym, wzmacniającym
kompetencje pracowników w dziedzinie zarządzania instytucjami kultury.
• Rozwój publiczności - zwiększenie kompetencji kulturalnej publiczności, poprzez
dotarcie
do grup, które rzadko uczestniczą w życiu kulturalnym. Finansowanie uzyskają
projekty wykorzystujące nowe lub innowacyjne metody i narzędzia w kontaktach z
publicznością
i ukierunkowane na osiąganie wyższego poziomu edukacji kulturalnej.
• Włączanie mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych – aktywna promocja
integracji mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych. Premiowane będą
działania zachęcające przedstawicieli mniejszości do uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych i artystycznych oraz organizacja seminariów i szkoleń dotyczących
tematów związanych z mniejszościami etnicznymi, narodowymi i religijnymi.
Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich
jak: muzyka i sztuki performatywne; sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe); dziedzictwo
kulturowe; przemysły kultury; przemysły kreatywne; literatura i krytyka sztuki; edukacja
kulturalna; edukacja artystyczna.
Każdy projekt powinien być realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw
Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być
zaangażowane także inne instytucje z Polski. Bardzo istotne jest, aby realizowane projekty
zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy
instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Projekty powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców we wszystkie etapy realizacji
projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania, jak również uwzględniać jego rolę zarówno w
aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym. Udział Partnera z Państw –
Darczyńców powinien być potwierdzony już na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub
umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioskodawcami mogą być:
•
•
•
•
•
•
•

publiczne instytucje kultury,
archiwa państwowe,
szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
kościoły i związki wyznaniowe,
organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury
jednostki samorządu terytorialnego,
przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Całkowita kwota przeznaczona na konkurs to 4 941 177 EUR, tj. 22 117 284 PLN.
Poziom dofinansowania ze środków Programu wynosi do 85 % kosztów kwalifikowalnych
projektu. Wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych
projektu. Wartość dofinansowania powinna mieścić się w przedziale od 100 000 do 500 000
euro.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 22 stycznia 2021 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło

i

szczegółowe

informacje

można

uzyskać

na

stronie

internetowej

adresem: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/nabor-nr-2.php
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Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania zadań z
obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży.
CEL PROGRAMU - wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa
młodzieży, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach
seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach
objętych programem igrzysk olimpijskich.
Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez:
•

•

•
•

zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia
poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we
współzawodnictwie międzynarodowym,
zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny
nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie
treningowym,
udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach
krajowych lub międzynarodowych,
wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
•
•
•

polskie związki sportowe;
Polski Komitet Olimpijski;
stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w
obszarze kultury fizycznej.

W ramach realizacji Programu wyróżniono następujące zadania:
•
•
•

szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach
wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
współzawodnictwo sportowe,
organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 112 900 000 zł.
Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków
własnych i środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do
przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania nie może być
mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze
środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań.
Wnioski należy składać do dnia:
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•

•

31 maja 2021 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników
w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu
Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego;
30 września 2021 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich,
w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Źródło oraz szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspieraniaszkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku
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Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób
niepełnosprawnych w 2021 r.
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków w ramach
„Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 r. ”.
Celem Programu jest:
1. zapewnienie zawodnikom z niepełnosprawnościami optymalnych warunków szkolenia
sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy;
2. zapewnienie zawodnikom udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i
krajowych w celu osiągnięcia wysokich wyników sportowych, w tym uzyskania
kwalifikacji paraolimpijskiej i do igrzysk głuchych;
3. zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego
nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie
treningowym.
Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
•
•

polskie związki sportowe;
organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu
wyczynowego osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Programu wyróżniono następujące zadania:
1. przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
2. przygotowanie i udział w igrzyskach głuchych;
3. przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach
nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
Na realizację Programu w 2021 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 23 000 000
zł.
Wniosek musi określać finansowy wkład własny lub z innych źródeł Wnioskodawcy na
realizację zadania, nie mniejszy niż 3% dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze
środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Rodło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwojukultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwaosob-niepelnosprawnych-w-2021-r
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Mały Wielki Polak – Nadzieje Olimpijskie
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia
sportowego i współzawodnictwa młodzieży pn. „Mały Wielki Polak – Nadzieje Olimpijskie”.
CEL PROGRAMU - wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa
młodzieży w kategoriach wiekowych młodzika i juniora młodszego (zgodnych z Systemem
Sportu Młodzieżowego – Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo)
oraz wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w
kadrach narodowych w wyższych kategoriach wiekowych polskich związków sportowych,
poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu
sportowego.
Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
•
•
•

polskie związki sportowe;
Polski Komitet Olimpijski;
stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w
obszarze kultury fizycznej.

Na realizację Programu Minister w 2021 roku przeznaczył środki finansowe w wysokości 8 000
000 zł.
Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do
przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację 4 zadania nie może
być mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze
środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Źródło oraz szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwojukultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwamlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku
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Konkurs grantowy pn. Razem Możemy Więcej 2021
DOZ Fundacja Dbam o zdrowie ogłosiła IX edycję Konkursu Grantowego Razem Możemy
Więcej 2021. Termin składania Wniosków upływa 31 stycznia 2021 r. o godz. 23:59.
CEL KONKURSU:
Głównym celem Konkursu jest finansowe i proceduralne wsparcie podmiotów w działalności
związanej z pomocą osobom chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na
prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej. Stworzenie i rozwijanie ogólnopolskiego
projektu łączącego organizacje pozarządowe oraz podmioty rynku ochrony zdrowia, które
chcą wspólnie nieść pomoc potrzebującym, a także integracja środowiska farmaceutycznego
wspierającego działalność charytatywną Fundacji.
Fundacja wspierać będzie projekty, które uświadamiają problem społeczny, jakim jest
niewykupywanie środków farmaceutycznych przez osoby chore i w ramach których
podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania barier w podjęciu niezbędnego i
prawidłowego leczenia mieszkańców Polski.
Celem Konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń
organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy tych organizacji z
innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i działające na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, tj.:
a. organizacje pozarządowe posiadające status fundacji lub stowarzyszenia,
b. inne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej,
ochrony i promocji zdrowia oraz działalności charytatywnej, dysponujące
stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do
reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych
działań, zawarcia z Fundacją umowy darowizny Grantu i umowy dotyczącej
wspólnej realizacji projektu charytatywnego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” oraz do
rozliczenia projektu.
O dofinansowanie ze strony Fundacji nie mogą ubiegać się:
a. osoby fizyczne,
b. jednostki samorządu terytorialnego i powołane przez nie jednostki i organizacje,
c. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.
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Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek, zakładający przeprowadzenie działań
zgodnych z celem konkursu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na konkurs przeznaczono 1 000 000 zł. Wysokość wnioskowanego Grantu wynieść może
maksymalnie 100 000,00 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku oraz podjęcia
decyzji o przyznaniu Grantu Wnioskodawcy, jego wartość będzie stanowić 50% kwoty wkładu
własnego Wnioskodawcy.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania Wniosków upływa 31 stycznia 2021 r. o godz. 23:59.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16 lutego 2021 r.
Projekty mogą być realizowane w terminie od 01 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Koordynatorem Konkursu jest Zbigniew Szewczyk E-mail:
zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl tel. 042 200 75 50, kom.: 785 866 700.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem:
https://dozfundacja.pl/aktualnosci/ruszyl-ix-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE
Stypendia krajowe
Zobaczcie kilka ofert stypendiów w Polsce:

•

Stypendium im. Hesia Grumprichta 2021
Dla: uczniowie
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 10 stycznia 2021 r.
biuro@fdds.pl
www.fdds.pl

•

YOUNG DESIGN – Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej
Dla: studenci, absolwenci
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 11 stycznia 2021 r.
youngdesign@iwp.com.pl
www.iwp.com.pl

•

Stypendia MSZ w Collage of Europe
Dla: studenci, absolwenci
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 13 stycznia 2021 r.
contactnatolin@coleurope.eu
www.coleuropenatolin.eu

•

Program stypendialny ADAMED SmartUP – 7 edycja
Dla: uczniowie
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2021 r.
www.adamedsmartup.pl
kontakt@adamedsmartup.pl
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•

Program stypendialny Dramatopisanie
Dla: absolwenci
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2021 r.
dramatopisanie@instytut-teatralny.pl
www.instytut-teatralny.pl

•

Stypendium PRAKTYKA Fundacji im. Stefana Kuryłowicza 2021
Dla: studenci, absolwenci, inni
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 17 stycznia 2021 r.
praktyka@fundacja-sk.pl
www.fundacja-sk.pl/praktyka-opis

•

Malanów – stypendium sportowe
Dla: uczniowie, studenci, inni
Zasięg: ogólnopolskie
Termin składania wniosków: 31 stycznia 2021 r.
gmina@malanow.pl
www.malanow.pl
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Stypendia zagraniczne
Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych:
•

McGraw Fellowship – stypendium dla dziennikarzy biznesowych 2021
Dla: absolwenci, inni
Zasięg: Cały świat
Termin składania wniosków:15 stycznia 2020 r.
www.mcgrawcenter.org

•

Program stypendialny Beyond Borders 2020/21
Dla: studenci, doktoranci
Zasięg: Cały świat
Termin składania wniosków:15 stycznia 2020 r.
bartels@zeit-stiftung.de
beyondborders.zeit-stiftung.de

•

Program Clinton Global Initiative University dla studentów zaangażowanych społecznie
2021
Dla: studenci
Zasięg: Cały świat
Termin składania wniosków:15 stycznia 2020 r.
cgiu@clintonglobalinitiative.org
www.clintonfoundation.org

•

Stypendia podoktorskie IMMANA 2021/22
Dla: naukowcy
Zasięg: Cały świat
Termin składania wniosków: 1 lutego 2020 r.
immanafellowships@tufts.edu
immana.lcirah.ac.uk
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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.
KONTAKT:
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a
tel. 65 529 54 03
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Więcej informacji, zajdziesz na naszej stronie w zakładce ”FUNDUSZE”
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