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

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych
FUNDATOR:
Powiatowy urząd Pracy w Lesznie
CEL PROGRAMU:
Celem Programu jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na
ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne
osoby prawne, kluby sportowe). Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń
pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji –
Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku
przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności
statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia
1 stycznia 2020 r.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie
przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia
COVID-19 o co najmniej 30%.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:
• co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem
o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
• co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem
o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
• co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem
o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
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jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o wsparcie: aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego
urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru
przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub
bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona
bezpośrednio w formularzu elektronicznym na platformie Praca.gov.pl. Składając wniosek
Wnioskodawca oświadcza o:
• wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w art.
15zze ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 15zze ust. 1;
• niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
• łącznej liczbie zatrudnionych pracowników oraz zatrudnianiu pracowników objętych
wnioskiem;
• wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego
wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
• zobowiązaniu się do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem, przez okres
dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania, oraz
o świadomości konsekwencji za naruszenie powyższego warunku;
• zobowiązaniu do niekorzystania z dofinansowania w tym samym zakresie z innych środków
publicznych;
• numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:
www.leszno.praca.gov.pl/-/12004323-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikowdla-organizacji-pozarzadowych-art-15zze-
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Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
FUNDATOR:
Powiatowy urząd Pracy w Lesznie
CEL POŻYCZKI:
Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji
pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub
statutową przed dniem1 kwietnia 2020 r.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Kwota o jaką można wnioskować to, zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej,
maksymalnie 5 000 zł, przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w
poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie
może przekroczyć 100 000 zł.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Prawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę wraz z dwoma podpisanymi egzemplarzami
umowy i załącznikiem nr 1 do wniosku, należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w
Lesznie terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej w sposób:
• elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
podpisem zaufanym e-puap przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w
serwisie www.praca.gov.pl bez konieczności wizyty w urzędzie co znacznie przyspieszy
otrzymanie pożyczki,
• składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do urny na dokumenty
znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Lesznie (w godzinach pracy urzędu),
• przesyłając
tradycyjną
pocztą
na
adres
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.leszno.praca.gov.pl/-/12862022
Dokumenty:
www.leszno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

5

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną
na kontynuowanie działalności gospodarczej
FUNDATOR:
Powiatowy urząd Pracy w Lesznie
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione
gospodarstwo, jeżeli:
1) nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w
całości spłacona lub umorzona;
2) nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo
prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.
Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez Prezydenta z osobą niepełnosprawną
prowadzącą działalność gospodarczą wnioskująca o dofinansowanie.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą,
2. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
3. Kserokopię umowy kredytowej,
4. Informację z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wysokości oprocentowania oraz
terminach rat ich płatności,
5. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o okresie działalności i braku zadłużenia,
6. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
7. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy
i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych
kosztów kwalifikowanych.
8. Roczne rozliczenie podatkowe (PIT) za ostatni rok podatkowy wraz z dowodem nadania do urzędu
skarbowego.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Urząd Miasta Leszna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 11 64-100 Leszno tel. 0-65 529-82-28.
DODATKOWE INFORMACJE:
Wniosek: www.bip.leszno.pl/attachments/download/18073
Strona: www.bip.leszno.pl/sprawa-do-zalatwienia/727/dofinansowanie-do-oprocentowania-kredytubankowego-zaciagnietego-przez-osobe-niepelnosprawna-na-kontynuowanie-dzialalnoscigospodarczej
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Minigranty na inicjatywy skierowane do osób LGBT+
FUNDATOR:
Fundusz Dla Odmiany
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest dostarczenie wiedzy i wsparcia lokalnym społecznościom osób LGBT+ oraz ich
sojusznikom i sojuszniczkom. Priorytetem są małe miasta i wieś. Pomysły muszą dotyczyć wsparcia
osób LGBT+, jednak jego forma może być dowolna. To pierwszy konkurs grantowy Funduszu. Pieniądze
pochodzą przede wszystkim od indywidualnych darczyńców.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz grupy nieformalne
liczące co najmniej dwie osoby. Konkurs jest otwarty zarówno dla osób LGBT+, jak i dla sojuszniczek
i sojuszników.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
• budżet Konkursu 39 200 zł;
• wysokość dotacji do 4 900 zł;
• dofinansowanie do 100 %.
TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków upływa 19 lipca 2020 roku. Wniosek o grant należy złożyć poprzez
wypełnienie formularza na stronie https://dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:
www.dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/
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Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej pn. Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy
FUNDATOR:
Ministerstwo Obrony Narodowe
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych na:
• upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku;
• upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz jej znaczeniu dla
Polski, Europy i Świata;
• kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa w oparciu o tradycje orężne wojny
polsko-bolszewickiej 1919-1921 i bohaterskie postawy jej uczestników;
• upamiętnienie bohaterów, w tym żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny
w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać:
• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia,
fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń
posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,
izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
• 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 gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnie socjalne;
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
• budżet konkursu 1 500 000 zł;
• wymagany wkład własny – osobowy i rzeczowy- minimum 10%;
• wymagany wkład własny finansowy 10%.
TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 21 lipca 2020 roku do godziny 16.15. Ofertę należy złożyć
w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy Al.
Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres: Dyrektor Departamentu Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Datą złożenia oferty jest data jej
wpływu do adresata.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkursofert-nr-ew122020wddekid
8

Program Dotacyjny
FUNDATOR:
Fundacja mBanku
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz około
matematycznych projektów rozwojowych. Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu
edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem
i polityką mBanku. Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać:
• organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową
ponad 1 rok;
• uczelnie wyższe;
• biblioteki;
• szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wsparcie mogą uzyskać:
• projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki);
• projekty rozwojowe około matematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii
przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Wysokość dotacji: budżet programu 660 000zł.
TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków w roku :
• 22 lipca 2020 roku;
• 26 sierpnia 2020 roku;
• 23 września 2020 roku;
• 21 października 2020 roku;
• 25 listopada 2020 roku;
• 16 grudnia 2020 roku.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
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Europejska młodzież razem 2020
FUNDATOR:
Erasmus +
CEL PROGRAMU:
Celem Programu jest wsparcie ogólnoeuropejskich sieci organizacji młodzieżowych działających na
poziomie lokalnym.
Kryzys koronawirusa oznacza, że wielu młodych ludzi jest odłączonych od swoich rówieśników
i codziennych czynności, a także doświadcza niepewności co do perspektyw pracy, życia społecznego
i czasu wolnego. Organizacje młodzieżowe potrzebują wsparcia, aby być mentorem dla młodych w tym
okresie oraz pomóc im zdobyć umiejętności życiowe i przygotować się na przyszłość. Projekty
„Europejska młodzież razem” mają na celu tworzenie sieci promujących regionalne partnerstwa, które
będą prowadzone w ścisłej współpracy z młodymi ludźmi z całej Europy (kraje objęte programem
Erasmus +). Sieci organizowałyby wymiany, promowały szkolenia (na przykład dla liderów
młodzieżowych) i umożliwiałyby młodym ludziom tworzenie wspólnych projektów, z których wszystkie
mogłyby być realizowane zarówno poprzez działania w rzeczywistych miejscach, jak i online.
„Europejska młodzież razem” ma na celu wspieranie inicjatyw co najmniej pięciu organizacji
młodzieżowych z pięciu różnych kwalifikujących się krajów programu Erasmus + w celu dzielenia się
swoimi pomysłami na temat UE, zachęcania do szerszego uczestnictwa obywatelskiego i wspierania
poczucia obywatelstwa europejskiego. Inicjatywa ma na celu zgromadzenie młodzieży europejskiej
z całej Europy; Wschód, zachód, północ i południe.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać młode organizacje pozarządowe, które zaproszą do udziału w projekcie co
najmniej 5 partnerów z różnych krajów objętych Erasmusem+.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
• budżet Programu 5 000 000 euro;
• dofinansowanie do 80% kosztów;
• dofinansowanie obejmie 10-15 wniosków;
• wartość dofinansowania 100 000 – 500 000 euro.
TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 28 lipca 2020 roku do godz. 17:00. Proces aplikacji
wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na
Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla
każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:
www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en
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Konkurs Grantowy „Moja Mała Ojczyzna”
FUNDATOR:
Fundacja BGK
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra
wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej
estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
Krótko + termin składania.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz
bohaterów historycznych,
Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
Zakup Sprzętu związanego z prowadzonym Projektem,
Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na
uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
Koszt tablicy informacyjnej.

Jak to zrobić?
•
•

Złóż wniosek w generatorze na: dotacje.fundacjabgk.pl
Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, czyli minimum 30 dni, maksimum 183 dni, przy
czym powinien zakładać cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
• fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu
terytorialnego, koła gospodyń wiejskich
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
W 4 edycji programu wygra do 30 najlepiej ocenionych projektów, które zostaną dofinansowane na
kwotę 30 000,00 zł brutto.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Do 31.07.2020 r. do godz. 13:00
DODATKOWE INFORMACJE:
Termin realizacji zadania: 04.01.2021 r. do 31.08.2021 r.
Wyniki: 01.10.2020 r. (czwartek) do godz. 18:00. Opiekun projektu: Konrad Pytlakowski, tel. +48 601
649 771, e-mail: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl
www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Energia
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
FUNDATOR:
Ministerstwo Klimatu
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest objęcie wsparciem dotacyjnym projektów polegających na:
• budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary
funkcjonalne, ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np.
z punktami przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi
rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych
oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) oraz
• działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego
i pieszego.
Projekt winien składać się z obu typów przedsięwzięć.
Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach konkursu wyłączone są projekty zlokalizowane na
obszarach MOF Poznania, Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej oraz objęte Mandatami Terytorialnymi dla
Obszarów Strategicznej Interwencji Ośrodków Subregionalnych: Leszna, Gniezna, Piły i Konina.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
• organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
• podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku
międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek
międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej
podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują
bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu
– na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu
publicznego lub oświetlenia ulicznego;
• uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
• państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
• podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.
Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
• maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z
zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód –
zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata
2014-2020.
• ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 30 000 000,00 zł.
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TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 czerwca 2020 r. od godziny 7.30 do
31 sierpnia 2020 r. do godziny 15.30. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i
wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) lsi.wielkopolskie.pl/ Wersję
papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w
terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.
Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt
Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34 61-714 Poznań.
Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na
adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania
Programu Regionalnego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i
godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:
www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/385
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Dotacje na "Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami"
FUNDATOR:
Ministerstwo Klimatu
CEL KONKURSU:
Celem naboru jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian
klimatu oraz adaptację do nich poprzez aktywną ochronę zagrożonych gatunków oraz siedlisk.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Do dofinansowania kwalifikują się projekty o kompleksowym charakterze tzn. uwzględniające działania
zwiększające odporność ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu i adaptację
do tych zmian oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w tym zakresie wraz ze
wskazaniem ich wzajemnego powiązania.
Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z:
1. wdrażaniem planów zarządzania obszarami chronionymi (obszary Natura 2000, parki
narodowe i krajobrazowe, rezerwaty);
2. poprawą stanu gatunków chronionych;
3. przeciwdziałaniem fragmentacji ekosystemów;
4. tworzeniem / zachowaniem / udrażnianiem korytarzy ekologicznych w celu zapewnienia
swobodnego przepływu gatunków między obszarami chronionymi;
5. ochroną naturalnych mokradeł jako rezerwuarów węgla organicznego;
6. przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego;
7. utrzymanie dobrego stanu ekosystemów.
Zapobieganie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę i / lub modernizację
infrastruktury edukacyjnej i turystycznej może stanowić wartość dodaną projektu, natomiast nie może
stanowić głównego zakresu projektu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty:
•
•
•

prywatne lub publiczne;
komercyjne lub niekomercyjne;
organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione
jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych
i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych.
Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie
z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia,
Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Partnerem może
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być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach –
Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja
międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania
Programu.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na nabór przeznaczono 5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego
dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem zasad pomocy
publicznej.
Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 200 000 euro tj. 863 180,00 zł do 1 000 000
euro tj. 4 315 900,00 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać do 3 sierpnia 2020 r., do godz. 15:00.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow5
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Fundusze na "Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi "
FUNDATOR:
Ministerstwo Klimatu
CEL KONKURSU:
Celem naboru wniosków jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające
ze zmian klimatu poprzez aktywną ochronę ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na przywracaniu właściwego stanu
ekosystemów poprzez usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów, kontrolę ich
występowania oraz identyfikację i eliminację źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych
gatunków obcych z uwzględnieniem uzupełniających je kampanii podnoszących świadomość w tym
zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.
Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z:
•
•
•
•

usuwaniem inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów;
kontrolą występowania inwazyjnych gatunków obcych w ekosystemach;
identyfikacją źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych;
eliminacją źródeł występowania lub wprowadzeniem barier / ograniczeń w rozprzestrzenianiu
się inwazyjnych gatunków obcych.

Realizacja projektów jest możliwa na obszarach objętych ochroną, jak również na obszarach
niepodlegających ochronie.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty:
•
•
•

prywatne lub publiczne;
komercyjne lub niekomercyjne;
organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione
jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych
i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych.
Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie
z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia,
Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Partnerem może
być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach –
Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja
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międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania
Programu.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na nabór przeznaczono 3 583 576 euro, tj. 15 466 355,65 zł. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego
dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad pomocy
publicznej.
Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 200 000 euro tj. 863 180,00 zł do 1 000 000
euro tj. 4 315 900,00 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać do 3 sierpnia 2020 r., do godz. 15:00.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przedinwazyjnymi-gatunkami-obcymi
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Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Realizacja Inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury w miastach”
FUNDATOR:
Ministerstwo Klimatu
CEL ZADANIA:
Celem Konkursu jest zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian
klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej
infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.
Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian
klimatu, podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.
Nabór ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych
z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania adaptacyjne
i mitygacyjne), wynikających z planów adaptacji do zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się
o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz
zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni
oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody. Wniosek aplikacyjny powinien
zawierać działania edukacyjne i uświadamiające jako zintegrowane części wniosku. Warunkiem
realizacji projektu będzie zgodność planu adaptacji z „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi
do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z:
• zwiększeniem powierzchni terenów zieleni w miastach (w tym również tzw. zielonej
infrastruktury) wspomagających procesy napowietrzania miast oraz promujących zielone
korytarze i zapobiegających fragmentacji miast, a także poprawiających funkcje ekosystemów
• i ich usług oraz zwiększających powierzchnie biologicznie czynne w miastach;
• przechwytywaniem i zagospodarowaniem wód opadowych w miejscu ich powstania lub
bliskiej okolicy tzw. zielono-niebieska infrastruktura, promująca sieć naturalnych
i półnaturalnych rozwiązań zwiększających retencję, w tym małą retencję wodną oraz
ograniczających lokalne podtopienia i zmniejszających ryzyko powodzi;
• zmniejszeniem efektu miejskiej „wyspy ciepła” oraz poprawą mikroklimatu w mieście poprzez
zwiększenie terenów zieleni wpływających na obniżenie temperatury oraz zmniejszenie
zużycia energii w budynkach, np. poprzez wykorzystanie zebranej wody deszczowej do
nawadniania zielonych dachów i ścian;
• likwidacją zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni
przepuszczalnych dla wody;
• przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z powodzi, suszy, łagodzeniem skutków fal
upałów i efektu miejskiej „wyspy ciepła” w miastach i/lub realizacją działań ograniczających
zagrożenia w obszarach miejskich powstałych wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych;
• zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację w kierunku np.
elektromobilności, rozwoju zrównoważonych środków transportu, zwiększenia roli miast
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•

w ograniczaniu marnotrawienia żywności. Aktywnościom wskazanym powyżej muszą
towarzyszyć działania edukacyjne i zwiększające świadomość, mające na celu zmianę
zachowań na bardziej przyjazne dla klimatu. Przykładowe opisy działań z ww. zakresu znajdują
się w Podręczniku Wnioskodawcy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
• jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. (oraz ich związki,
działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w
ramach realizacji obowiązków własnych takich jednostek samorządu terytorialnego);
• organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w art. 1.6 n Regulacji w sprawie
wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata
2014-2021. Partnerstwo Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny,
komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako
podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie
spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej
organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia,
Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. W
przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane
jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy
partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców.
Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem
z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w
języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Wysokość dotacji:
• kwota środków przeznaczona na nabór 23 029 413 euro;
• kwota dofinansowania 500 000 euro - 2 300 000 euro;
• poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów
kwalifikowanych.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 17 sierpnia 2020 roku do godz. 15:00 –
wydłużono termin składania wniosków.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:
www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskowrealizacje-inwestycji-w-zakresie-zielononiebieskiej-infrastruktury-w-miastach
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Oś Priorytetowa 3, Energia, Poddziałanie 3.3.1.
Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
FUNDATOR:
Ministerstwo Klimatu
CEL KONKURSU:
Wsparcie – w ramach strategii niskoemisyjnych – projektów polegających na:
• budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary
funkcjonalne, ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np.
z punktami przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi
rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych
oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) oraz
• działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i
pieszego. Projekt winien składać się z obu typów przedsięwzięć.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
• jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
• organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
• podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku
międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek
międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej
podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują
bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu
– na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu
publicznego lub oświetlenia ulicznego;
• uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
• państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
• podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.
Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
• maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych
z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód –
zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata
2014-2020;
• maksymalna kwota dofinansowania projektu wynika z Mandatów Terytorialnych dla
poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji:
- dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji –1 312 220,44 zł;
• ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 12 000 000,00 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
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Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15.30.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/386
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Europa dla Obywateli, Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego, Komponent 2.
Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
FUNDATOR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisja Europejska
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest w ramach Komponentu 2. jest wsparcie projektów służących zapewnieniu
konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych
z celami programu. Inicjatywy zgłaszane w tym Komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie
polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych.
Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane przez
międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów
ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii
Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i jego priorytetami rocznymi. Może się to
odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich instytucjonalnych partnerów w dyskusji,
i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw,
praktycznych rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem
wniosków dotyczących polityk unijnych. Projekty powinny angażować jak najszerszą i liczną grupę
obywateli i rozwijać ich międzynarodową współpracę. Projekty w ramach Działania 2.3. powinny
nawiązywać do priorytetów rocznych programu, promować solidarność i pracę na rzecz innych,
zaangażowanie społeczne i wolontariat; ponadto ich obowiązkowymi elementami muszą być co
najmniej dwa spośród następujących rodzajów działań:
• promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,
• gromadzenie opinii,
• wolontariat.
Maksymalny czas trwania projektu to 18 miesięcy.
Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu):
• podróże i pobyty uczestników wydarzeń,
• wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,
• komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,
• koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,
• personel bezpośrednio związany z działaniem,
• działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać:
• organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
• instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.
Partnerstwo - w projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów,
w których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Partnerami mogą zostać:
• samorządy terytorialne/władze regionalne,
• organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
• instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze,
• komitety i sieci miast partnerskich.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
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Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń
(spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich
uczestniczących. Maksymalna kwota dotacji to 150 000 euro.
TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie do 1 września 2020 roku do godz. 17:00. Proces aplikacji jest
identyczny we wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w
systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika
(Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu
i składany wyłącznie drogą elektroniczną.

DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:
www.europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
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Innowacje społeczne. Konkurs na metainkubator, Wiedza Edukacja Rozwój
FUNDATOR:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych poprzez sieciowanie
podmiotów działających w sferze innowacji społecznych w celu zapewnienia lepszych warunków do
inicjowania, rozwijania oraz upowszechniania / skalowania innowacji społecznych w Polsce.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Na prowadzenie organizacji parasolowej, tzw. metainkubatora, którego zadaniem będzie wsparcie
rozwoju ekosystemu innowacji społecznych w Polsce. Do zakresu obowiązków metainkubatora będzie
należało przede wszystkim sieciowanie podmiotów zainteresowanych współpracą na rzecz innowacji
społecznych, wymiana doświadczeń i wiedzy między członkami sieci, wspomożenie procesu
inkubowania innowacji społecznych, prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i skalowania
najlepszych innowacyjnych rozwiązań, a także podejmowanie inicjatyw skierowanych na zewnątrz.
Inicjatywy te mają służyć promowaniu kultury eksperymentowania, wzmacnianiu kompetencji
w obszarze zarządzania zmianą u lokalnych liderów czy budowaniu otwartości na innowacyjność
społeczną na poziomie władz samorządowych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioskodawcą może być podmiot, który jest liderem projektu realizowanego w ramach
konkursu na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności (POWR.04.01.00-IZ.0000-022/18) lub drugiej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr
POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19) i spełnia samodzielnie albo – jeśli zgłasza projekt partnerski
wraz z partnerem/ami – spełnia następujące warunki:
•

na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w inkubacji
innowacji społecznych
• posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie
problematyki społecznej (ewaluacja programów, projektów finansowanych z funduszy UE nie będzie
brana pod uwagę przy ocenie spełnienia tego wymogu)
• zaangażuje trzy kluczowe osoby, z których:
1. jedna ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych
2. druga ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie
innowacji społecznych
3. trzecia ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań rzeczniczych i wykaże co
najmniej jeden przykład swojej skuteczności w zakresie upowszechniania lub skalowania innowacji
społecznej lub pozyskiwania zewnętrznych środków (poza funduszami UE) na wdrażanie innowacji
społecznej (osoba z doświadczeniem rzeczniczym musi zostać wskazana z imienia i nazwiska we
wniosku o dofinansowanie)
24

•

zgłasza się do konkursu tylko raz, dotyczy to też partnera/ów.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Alokacja na konkurs wynosi 6 000 000 PLN.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie do 31 sierpnia 2020 r. do godz.
15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.power.gov.pl/nabory/1-315/#Na co i kto może składać wnioski?
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Europa dla Obywateli, Działanie 2.1, Partnerstwo Miast
FUNDATOR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisja Europejska
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest wsparcie projektów współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządami.
Wspomniane projekty mają mieć na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do
zaangażowania społecznego, politycznego oraz wolontariatu. W projekcie muszą brać udział
organizacje z co najmniej 2 krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii
Europejskiej (organizacje nie muszą mieć formalnie udokumentowanej współpracy – np. podpisanej
umowy partnerskiej). W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych
uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Ze środków programu “Europa dla obywateli” można pokryć koszty podróży i noclegów zaproszonych
uczestników wydarzeń.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać:
•
•
•
•

miasta/władze miejskie;
gminy (miejskie/wiejskie);
komitety do spraw partnerstwa;
inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Maksymalnie 25 000 euro - dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na
podstawie liczby zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do udziału
w programie, innych niż kraj goszczący. Szczegółowe stawki ryczałtowe dostępne są na stronie
Programu.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
1 września 2020 roku do godz. 17:00. Proces aplikacji jest identyczny we wszystkich komponentach
programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji
Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie
eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.
CZAS REALIZACJI ZADANIA:
Maksymalny czas trwania projektu 21 dni.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
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Otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego
w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
FUNDATOR:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie projektów mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Rodzaje zadań
objętych konkursem ofert:
• organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających
tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu
powojennego;
• upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności
niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi
wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci. W zakresie realizacji
powyższych zadań środki w formie dotacji celowych przeznaczone będą m. in. na:
• dofinansowanie prowadzenia działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP
poprzez organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji historycznych, konferencji,
koncertów, festiwali, marszów, rajdów, spotkań kombatantów z młodzieżą oraz działań
nastawionych na zachowanie pamięci oraz pogłębianie wiedzy historycznej i tożsamości
narodowej wśród młodego pokolenia, głównie młodzieży szkolnej poprzez m.in. wsparcie
edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej,
• dofinansowanie trwałego upamiętniania walk i męczeństwa (miejsc, faktów, wydarzeń oraz
postaci z tym związanych) w formie tablic pamiątkowych, obelisków, medali, sztandarów.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie działalności dokumentacyjnej także
inne podmioty.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
• pula środków wynosi 1 100 000 zł;
• wniesienie wkładu finansowego, własnego osobowego i rzeczowego w ramach składanych
ofert nie jest wymagane.
TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
4 września 2020r.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rokbie%C5%BC%C4%85cy/1924-og%C5%82oszenieotwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok.html
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Konkurs „Rzeczy są dla Ludzi”
FUNDATOR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
CEL KONKURSU:
Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” to jedno z działań w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.
Stanowi on pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest
zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym
i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. W ramach programu są podejmowane i finansowane
działania w 8 obszarach tematycznych: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja,
usługi, konkurencyjność i koordynacja. Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji programu
wyniesie w perspektywie lat 2018-2025 ok. 23 mld zł. Źródłami finansowania rządowego programu są
Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz
publiczne środki krajowe, tj.: budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego oraz środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” dzięki szeroko zakrojonemu zakresowi tematycznemu otwiera przed
naukowcami i przedsiębiorcami możliwość realizacji ciekawych projektów mających na celu
zapewnienie lub zwiększenie dostępności. Zasady konkursu dają dużą elastyczność w zaplanowaniu
przedmiotu i zakresu prac, miejsca realizacji projektu - może to być dowolne z województw - oraz w
doborze partnerów. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in.:
1. narzędzi i rozwiązań ICT, np. przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami interfejsów urządzeń
codziennego użytku,2. technologii zapewniających pełny dostęp do dóbr kultury w czasie
rzeczywistym,
3. rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym poruszaniu
się w przestrzeni publicznej,
4. projektowania i ergonomii mebli, w tym mebli sensorycznych,
5. rozwiązań wspierających kształcenie studentów, w tym studentów uczelni artystycznych,
6. technologii wspomagających samodzielność funkcjonowania osób starszych, w szczególności w
miejscu ich zamieszkania oraz
7. opracowania, m.in. w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, standardów dostępności dla
przestrzeni publicznej, środków transportu oraz usług powszechnych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
NCBR, które wspiera projekty badawczo-rozwojowe polskich przedsiębiorców i naukowców, adresuje
nową inicjatywę do jednostek naukowych, firm - w obu przypadkach także organizacji III sektora - oraz
konsorcjów przedsiębiorstw lub konsorcjów naukowo-przemysłowych. Będą one mogły zgłaszać
nowatorskie projekty odpowiadające na potrzeby zdefiniowane w zakresie tematycznym konkursu,
obejmującej 23 zróżnicowane tematy dotyczące technologii, narzędzi i rozwiązań dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami lub seniorów.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowalnych) to 200 tys. zł, a maksymalna to 3 mln zł.
Dofinansowanie można uzyskać zarówno na realizację badań przemysłowych i - wymaganych w
projekcie - prac rozwojowych, jak i na realizację prac przedwdrożeniowych. Wartość tych ostatnich nie
może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Poziom dofinansowania z
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NCBR dla przedsiębiorców wynosi do 80% wartości kosztów badań przemysłowych, do 60% wartości
kosztów prac rozwojowych i do 90% wartości kosztów prac przedwdrożeniowych. Dla jednostek
naukowych to aż do 100% kosztów ponoszonych na realizację wszystkich tych typów prac.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Prowadzony online nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 25 września 2020 roku.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.ncbr.gov.pl/
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Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa
młodzieży
FUNDATOR:
Ministerstwo Sportu
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży
w ww. kategoriach wiekowych, 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. Dofinansowanie szkolenia
zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych
przez Ministra, z możliwością dofinansowania tylko jednej akcji, w tym samym czasie.
W ramach realizacji Programu wyróżnia się 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.
Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać:
•
•
•

polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;
Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”;
stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze
kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Wysokość dotacji:
•

budżet Programu na rok 2020 - 118.900.000,00 zł, w tym na realizację działania związanego z:
- udziałem w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, przeznacza się kwotę 500.000,00 zł;
- udziałem w Akademickich Mistrzostwach Świata, przeznacza się kwotę 2.500.000,00 zł;
-organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej,
przeznacza się kwotę 400.000,00 zł;
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•

udział środków własnych i środków z 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 MSiT w ramach innych zadań.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 września 2020 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy
Wyszehradzkiej.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Programdofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
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Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Mobilność osób pracujących z młodzieżą
FUNDATOR:
Erasmus +
CEL KONKURSU:
Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą. Daje
też szansę wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w
czasie wolnym od nauki. W ramach projektu można uzyskać wsparcie na organizację szkoleń, wizyt
studyjnych, seminariów, spotkań oraz staży (trwających od dwóch dni do dwóch miesięcy, z
wyłączeniem czasu podróży).
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wymiany młodzieżowe: młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których
przynajmniej jedno jest krajem programu. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób,
maksymalna 60 osób.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
W Mobilności osób pracujących z młodzieżą: osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie
ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i
inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.
Projekt może być zrealizowany we współpracy minimum 2 instytucji z 2 różnych krajów, a udział może
wziąć maksymalnie 50 osób.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje
www.erasmusplus.org.pl

można

uzyskać

na
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stronie

internetowej

pod

adresem:

Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz
lokalnych społeczności.
FUNDATOR:
Erasmus +
CEL KONKURSU:
Współpraca na rzecz innowacji to wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów i rozwiązań
mogących służyć szerszemu gronu odbiorców. Wypracowane w czasie trwania projektu innowacyjne
rozwiązania nazywamy rezultatami pracy intelektualnej. Są one obowiązkowo publikowane na
platformie upowszechniania rezultatów Erasmus+, stanowiąc otwarte zasoby edukacyjne, które mogą
być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych na zasadzie otwartych licencji. Są to na
przykład: scenariusze zajęć i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje – to
tylko część przykładów.
Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy, podpatrywanie różnych
rozwiązań stosowanych w organizacjach partnerskich, możliwość wspólnych spotkań i szkoleń kadry i
samej młodzieży.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Działania, które można realizować w ramach projektów Akcji 2:
•
• Międzynarodowe spotkania partnerów
•

• Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:

•

o krótkie programy szkoleniowe dla pracowników,

•

o mobilność łączona (blended & virtual mobility) młodzieży.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Każda organizacja, która chce wziąć udział w Wolontariacie Europejskim i gościć lub wysyłać
wolontariuszy musi zdobyć akredytację. W tym celu należy złożyć „Wniosek o Akredytację” ze
wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Wnioski te można składać w dowolnym terminie. Wystąpienie o
akredytację powinno nastąpić z wyprzedzeniem, przed złożeniem wniosku o środki finansowe na
projekt Wolontariatu Europejskiego , aby nie doszło do odrzucenia projektu ze względu na to, że
niektóre uczestniczące w nim organizacje nie otrzymały akredytacji do czasu złożenia wniosku.
Organizacja, która chce składać wniosek o dofinansowanie ( a nie tylko być partnerem w projekcie)
musi ubiegać się o status tzw. organizacji koordynującej.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
www.erasmusplus.org.pl
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Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe
FUNDATOR:
Erasmus +
CEL KONKURSU:
Akcja ta promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym i sprzyja debacie
poruszającej tematy i priorytety określone w ramach strategii UE na rzecz młodzieży, w szczególności
odnośnie do celów dotyczących młodzieży, oraz zawartych w niej mechanizmach dialogu.
Mechanizmy dialogu koncentrują się na priorytetach i terminach, a w ich ramach przewiduje się
organizację wydarzeń, podczas których osoby młode omawiają między sobą uzgodnione tematy, a
także z decydentami, ekspertami zajmującymi się kwestiami związanymi z młodzieżą oraz
przedstawicielami władz publicznych odpowiedzialnych za sprawy młodzieży, których celem jest
uzyskanie wyników użytecznych w kształtowaniu polityki.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu. W
przypadku projektów realizowanych przez co najmniej dwie organizacje uczestniczące jedna z
organizacji składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących zaangażowanych w
realizację projektu.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Maksymalna kwota dofinansowania projektu Dialogu Młodzieży wynosi: 50 000 EUR
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
www.erasmusplus.org.pl
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Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO
FUNDATOR:
Fundacja Lotto
CEL KONKURSU:
1. Promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości
uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości
jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem
przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.
2. Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego
i społecznego
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu.
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w takich kategoriach jak:
– transport,
– wyżywienie,
– zakwaterowanie,
– ubezpieczenie.
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania jeśli już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia
2020 roku.
Każdy obóz powinien:
a. mieć charakter sportowy,
b. trwać co najmniej 10 dni,
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na terenie
Polski,
e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej
zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.:– związki stowarzyszeń,
– stowarzyszenia,
– fundacje.
WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
do 1.000 zł na jednego uczestnika obozu (maks. 50 uczestników), maks. 80%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 3 lipca do 31 października 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków
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DODATKOWE INFORMACJE:
Organizacja obozu – wymagane warunki:
1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć
dochodu).
2. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
a. transport,
b. wyżywienie,
c. zakwaterowanie,
d. ubezpieczenie.
3. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozów.
4. Każdy obóz powinien:
a. mieć charakter sportowy,
b. trwać co najmniej 10 dni,
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na
terenie Polski,
e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a
dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
6. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie mniej niż 20 %.
Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:
•
•

Ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
Już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu,

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:
•
•

Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
Ocena merytoryczna:
o Merytoryczne przygotowanie szkolenia sportowego i jego wpływ na upowszechnianie
sportu dla wszystkich z uwzględnieniem historycznego aspektu działań – max 40
punktów.
o Zasoby kadrowe i rzeczowe Wnioskodawcy i dostęp do infrastruktury sportowej
wskazujące na możliwość realizacji programu obozu – max 20 punktów.
o Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo – max
10 punktów.
o Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów – max 15 punktów.
o Udział wolontariuszy w przygotowaniu i prowadzeniu obozu – max 5 punktów.
o Innowacyjność, atrakcyjność programu i realizacji obozu – max 10 punktów.

Aby złożyć wniosek należy:
1.
2.
3.
4.

Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
Przygotować szczegółowe założenia obozu sportowego, w tym harmonogram działań i budżet.
Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji
niezbędny będzie NIP organizacji).
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5. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
UWAGA! – Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w konkursie
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo
dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.
W ciągu 30 dni od złożenia wniosku w generatorze wniosków, dostaną Państwo informacje o decyzji
drogą elektroniczną.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie jest
zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania
dofinansowania oraz nie jest zobowiązana do udzielania informacji o przydzielonej punktacji.
KONTAKT:
www.fundacjalotto.pl/kontakt
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Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 Priorytet 5, Wsparcie doraźne
FUNDATOR:
Narodowy instytut Wolności
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego
oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Organizacje
mogą uzyskać wsparcie na:
• pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku
wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na
skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu,
zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”;
• pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego
charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno
z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana
organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”;
• pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje
pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek
członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach
wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora
pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności
stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki
terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
• spółdzielnie socjalne,
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Wysokość dotacji do 10 000 zł.
TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać
od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację
Konkursu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja2020/
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Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej
FUNDATOR:
Fundacja Batorego
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest - w odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych
Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości,
przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska
i ochrony praw zwierząt.
Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania
środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla
organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup
środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków
ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia
psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie

zdalnym itp. Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w
uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem
dotacji.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych
Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w
Działaniu, a które w związku z pandemią:
• starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć
zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,
• mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz
z pozyskiwaniem środków na swoje działania,
• są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
•

•

10 000 do 30 000 zł.; z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji
działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak
nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła);
pula środków w ramach Programu 1 000 000 zł.

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 31
listopada 2020 r.
Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Wnioski
przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres: solidarnosciowy@batory.org.pl. Wzór wniosku
można pobrać pod adresem https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/funduszdzialaj-dalej/
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE
Stypendia krajowe
V edycja Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy
Celem Programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery
zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.
Termin składania wniosków: 15 września 2020 r.
Więcej na: https://www.taniecpolska.pl/aktualnosci/show/7854

Stypendia zagraniczne
Stypendia konfucjańskie 2020
W celu wykształcenia wykwalifikowanych nauczycieli języka chińskiego oraz rozwoju edukacji w języku
chińskim w innych krajach, Kwatera Główna Instytutu Konfucjusza/Hanban kontynuuje program
Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego (Instytut Konfucjusza).
Zasięg: Chiny
Termin składania wniosków: do 9 września 2020 r.
Więcej na: https://ik.uni.wroc.pl/pl/page/9/stypendia-konfucjanskie

Inne stypendia i konkursy dla uczniów, studentów, lekarzy oraz młodych twórców.
Stypendia krajowe
Po pierwsze, zobaczcie osiemnaście letnich ofert stypendiów w Polsce:
Fundusz stypendialny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Dla lekarzy
Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2020 r.
www.old.nil.org.pl
•

Stypendia w ramach akcji #TylkoNaLegalu
Dla studentów i maturzystów
Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2020 r.
info@legalnibukmacherzy.pl
https://legalnibukmacherzy.pl/
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•

Stypendia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dla uczniów, studentów doktorantów polskiego pochodzenia
Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2020 r.
stypendia@wspolnotapolska.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl

Stypendia zagraniczne
Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych:
•

Stypendium Vanier Canada na studia doktoranckie 2020
Dla absolwentów, doktorantów
Zasięg: Kanada
Termin składania wniosków: 3 listopada 2020 r.
vanier@cihr-irsc.gc.ca
vanier.gc.ca

•

Program stypendialny Bona Fide 2020
Dla studentów, doktorantów
Zasięg: cały świat
Termin składania wniosków: 20 lipca 2020 r.
fundacja@orlen.pl
fundacja.orlen.pl

Konkursy
•

Konkurs na pracę dyplomową z e-marketingu 2020
Dla studentów i absolwentów uczelni
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 31 lipca 2020 r.
k.pustelnik@dimaq.eu
dimaquni.com

•

V Konkurs Młodej Poezji
Dla pełnoletnich poetów przed debiutem książkowym
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 31 sierpnia 2020 r.
konkurs@fundacjamiastoliteratury.pl
miloszfestival.pl

•

Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością
Dla studentów i absolwentów
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 7 września 2020 r.
nagroda@niaiu.pl
niaiu.pl

•

Konkurs PTTK na pracę z krajoznawstwa im. Krzysztofa R. Mazurskiego
Dla studentów i absolwentów
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 15 lipca 2020 r.
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poczta@kkraj.pttk.pl
www.kkraj.pttk.pl
•

Konkurs na mural dot. rybołówstwa
Dla grafików
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 31 lipca 2020 r.
promocja@pila.lasy.gov.pl
www.lasy.gov.pl

•

Konkurs GPW na prace dyplomowe nt. rynku kapitałowego 2020
Dla studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 31 października 2020 r.
konkurs@fundacjagpw.pl
www.gpw.pl

•

Konkurs Grant of Colour
Dla absolwentów architektury, architektury wnętrz, jak również wzornictwa
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 31 sierpnia 2020 r.
konkurs.tarkett@jobdone.pl
grantofcolour.pl

•

Konkurs fotograficzny „Kształtowanie spójności: sąsiedztwo w Europie”
Dla fotografujących
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 30 września 2020 r.

stolz@stiftung-genshagen.de,
www.stiftung-genshagen.de
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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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