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Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

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

formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, 

mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych.  

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność 

swojej  organizacji:  stowarzyszenia,  fundacji   

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

w zakładce FUNDUSZE  zamieszczane  są informacje    

o  aktualnych   konkursach i dotacjach.   

Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je 

zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na naszą 

stronę!   

  

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

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

z niej skorzystać!   

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna 

prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie:  

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

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

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

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych;  

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.  

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  

KONTAKT:   

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

Urząd Miasta Leszna  

Al. Jana Pawła II 21 a  

Tel. 65 529 54 03  
  

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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  Aktualne konkursy  
 

Dostępny samorząd - granty 
 

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez 

samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. 

Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST), które nie później 

niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie grantu wyznaczą osobę pełniącą funkcję 

koordynatora do spraw dostępności oraz opublikują na swojej stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Wnioski należy składać do 22 kwietnia 2022.  

 

ORGANIZATOR: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

O PROJEKCIE: Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z Ministrem Spraw Wewnętrznych  

i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości 

usługi administracyjne. 

 

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych 

przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. 

Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST), które nie później niż 

w dniu złożenia wniosku o udzielenie grantu wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora 

do spraw dostępności oraz opublikują na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (BIP) raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków publicznych. 

2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 

w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 

technicznych. 

3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy lub głosowy. 

4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób. 

5. Zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

6. Obsługa osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających 

komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy o języku migowym i innych środkach 
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komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez 

strony internetowe i aplikacje. 

7. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,  

w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, 

których celem jest wspomaganie słyszenia. 

8. Zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci 

elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści  

w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. 

9. Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie 

określonej w tym wniosku. 

10. Koszty przygotowania przedsięwzięcia grantowego oraz koszty doradztwa w zakresie 

dostępności w trakcie realizacji przedsięwzięcia grantowego. 

Jeden wniosek może objąć działania związane z poprawą dostępności usług nawet w kilku 

jednostkach organizacyjnych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), które nie później niż  

w dniu złożenia wniosku o udzielenie grantu wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora 

do spraw dostępności oraz opublikują na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (BIP) raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

– 100% gdy grant wynosi do 100.000 zł („mały grant”); 

– 80% kwoty grantu, gdy wynosi on od 100.001 zł do 250.000 zł („duży grant” – na  

dostosowania architektoniczne o większej skali). 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 22 kwietnia 2022.  

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: do 30 września 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-

o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-proje/  

 

KONTAKT: 

Pani Anna Brych 

Brych@pfron.org.pl  

616664615;  

697940676 

 

 

 

 

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-proje/
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-proje/
mailto:Brych@pfron.org.pl
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Kulturalna Inicjatywa Lokalna 
 

Kulturalna Inicjatywa Lokalna to konkurs Miejskiej Biblioteki publicznej im. Stanisława 

Grochowiaka na realizację oddolnej inicjatywy kulturalnej o charakterze pro czytelniczym, 

która skierowana jest do Mieszkańców i Mieszkanek Leszna. – 22 kwietnia 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

O KONKURSIE: Konkurs jest częścią projektu "Blisko - Bliżej - Biblioteka!", który jest 

realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Działania w formie projektów edukacyjno-

animacyjnych powinny stanowić działania kulturalne, zawierające komponent edukacyjny 

i/lub animacyjny i podlegać realizacji w społeczności lokalnej. Działania koordynowane będą 

przez wnioskodawcę we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie. 

Działania powinny być zaprojektowane z inicjatywy oddolnej. 

Działania preferowane to takie, które wykorzystują potencjał kulturowy mieszkańców, 

inicjowane są przez przedstawicieli społeczności lokalnej, są interdyscyplinarne i promują 

czytelnictwo pośród dzieci i/lub młodzieży. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: W ramach konkursu wyłonione zostaną cztery inicjatywy, którym na 

realizację projektów edukacyjno-animacyjnych zostanie przyznana kwota w wysokości 3.500 

złotych. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 22 kwietnia 2022.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia 02 maja do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.mbpleszno.pl/Blisko_-_Blizej_-

_Biblioteka__40044.html?fbclid=IwAR32hoUNsn7XbCzOIgrstar3az1YXk60gceie6NUnmnkQKa

dnhFdCGPDB00  

 

KONTAKT: 

promocja@mbpleszno.pl  

 

 

 

 

 

 

http://www.mbpleszno.pl/Blisko_-_Blizej_-_Biblioteka__40044.html?fbclid=IwAR32hoUNsn7XbCzOIgrstar3az1YXk60gceie6NUnmnkQKadnhFdCGPDB00
http://www.mbpleszno.pl/Blisko_-_Blizej_-_Biblioteka__40044.html?fbclid=IwAR32hoUNsn7XbCzOIgrstar3az1YXk60gceie6NUnmnkQKadnhFdCGPDB00
http://www.mbpleszno.pl/Blisko_-_Blizej_-_Biblioteka__40044.html?fbclid=IwAR32hoUNsn7XbCzOIgrstar3az1YXk60gceie6NUnmnkQKadnhFdCGPDB00
mailto:promocja@mbpleszno.pl
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Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat. Edycja 2022 
 

Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego 

dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. – 25 kwietnia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”  

 

CEL KONKURSU: Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które 

zapewniają bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. Z tego względu program nie 

przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej. Dla zapewnienia zgodności 

zadania z celami programu i wyłączenia zadania z zakresu pomocy publicznej każdy 

wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami określonymi w Załączniku 

nr 5 – Zasady wyłączenia zadań z pomocy publicznej. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie organizacji wolontariackich, 

obozów, pobytów studyjnych, praktyk studenckich i kwerend służących rozpoznaniu  

i ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Zaplanowane prace powinny być 

realizowane zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami prawa w zakresie ochrony  

i opieki nad zabytkami oraz prowadzone pod nadzorem specjalisty w przedmiotowej dziedzinie 

po uprzednim przeszkoleniu wolontariuszy.  

Mogą obejmować:  

a) działania porządkowe i związane z odnalezieniem, opisaniem i utrzymaniem obiektów 

zabytkowych i ich otoczenia, zasobów archiwalnych i bibliotecznych oraz pomocnicze przy 

pracach lub badaniach konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych;  

b) aktywny udział w renowacji lub rewaloryzacji zabytku (w tym polskich grobów i cmentarzy);  

c) prace pomocnicze przy kwerendach bibliotecznych i archiwalnych, dokumentacji  

i inwentaryzacji obiektów zabytkowych, dokumentacji źródłowej i terenowej lub  zbieranie 

informacji pośrednich związanych z obiektami i wydarzeniami historycznymi związanymi  

z kulturą polską;  

d) działania edukacyjne oraz popularyzujące polskie dziedzictwo kulturowe pozostające poza 

granicami kraju i wiedzę na jego temat, w tym tworzenie możliwości współpracy pomiędzy 

instytucjami, organizacjami, zespołami badawczymi działającymi poza granicami 

Rzeczypospolitej - szczególnie pośród grup młodzieżowych i studenckich. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1) organizacje pozarządowe;  

2) samorządowe instytucje kultury -z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra 

i jednostki samorządu terytorialnego;  

3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.  

2. Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy 

zadeklarują podjęcie współpracy i zawarcie umowy partnerskiej/porozumienia partnerskiego 

z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów utworzonych na podstawie przepisów 

prawa polskiego lub przepisów kraju przyjmującego:  
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1) instytucje kultury;   

2) organizacje pozarządowe;  

3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;  

4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  

5) szkoły ponadpodstawowe rozumiane jako publiczne i/lub niepubliczne instytucje 

oświatowo-wychowawcze;  

6) szkoły wyższe  

3. Partnerzy mogą pochodzić zarówno z Polski, jak i z kraju przyjmującego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 10 tys. do 70 tys. PLN. Do 90% dofinansowania. 
Wymagany całkowity wkład własny 10 % 

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  do 25 kwietnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 06.05.2022 do 16.11.2022 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://polonika.pl/?url=programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu 

 

KONTAKT: 

ul. Madalińskiego 101 

02-549 Warszawa 

tel.: (+48) 22 270 14 66 

e-mail: kontakt@polonika.pl 

 

WzMOCnij swoje otoczenie 
 

Granty mogą być przeznaczone na inicjatywy lokalne realizowane na terenie miejscowości, 

w których firma Polskie Sieci Elektronergetyczne prowadzi działania inwestycyjne oraz 

eksploatacyjne. Tegoroczny nabór wniosków jest podzielony na dwie tury. W ramach I tury 

można składać wnioski do 25 kwietnia, natomiast nabór projektów w II turze odbędzie się 

od 9 maja do 17 czerwca. 

 

ORGANIZATOR: Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Granty mogą być przeznaczone na inicjatywy 

lokalne realizowane na terenie miejscowości, w których firma Polskie Sieci Elektronergetyczne 

prowadzi działania inwestycyjne oraz eksploatacyjne.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Samorządy: gminy i powiaty 

mailto:kontakt@polonika.pl
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Jednostki samorządowe: np. przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, ośrodki 

kultury, sportu, pomocy społecznej; 

Fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, spółdzielnie socjalne. 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednej z siedmiu, następujących 

kategorii: 

– aktywność fizyczna, 

– bezpieczeństwo, 

– edukacja, 

– ochrona zwierząt, 

– rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, 

– środowisko naturalne, 

– zdrowie. 

Preferowane są projekty skierowane do szerokiego grona odbiorców, które pozwolą 

wyeliminować nierówności społeczne. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna wysokość grantu wynosi 20 tys. złotych. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Tegoroczny nabór wniosków jest podzielony na dwie tury. 

W ramach I tury można składać wnioski do 25 kwietnia, natomiast nabór projektów w II turze 

odbędzie się od 9 maja do 17 czerwca. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Działania zaplanowane w ramach projektów muszą zostać 

zrealizowane do 31 grudnia br. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.wzmocnijotoczenie.pl  

 

KONTAKT: 

Biuro programu 

„WzMOCnij swoje otoczenie” 

ul. Warszawska 165, 

05-520, Konstancin-Jeziorna 

e-mail: projektyspoleczne@pse.pl  

godziny pracy biura: 08:00-16:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wzmocnijotoczenie.pl/
mailto:projektyspoleczne@pse.pl
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Kultura bez barier 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków  

o udzielenie grantu dla instytucji kultury organizowanego w ramach projektu „Kultura bez 

barier”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-

0071/20 z dnia 26 marca 2021 r. – 26 kwietnia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

 

CEL KONKURSU: Celem jest pilotażowe wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności 

oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury 

o zróżnicowanych charakterystykach, umożliwiające jak najszersze przetestowanie jego 

elementów. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Przedsięwzięcia grantowe oparte o Model stanowiący część dokumentacji naboru, które 

spełniają łącznie następujące warunki: 

1. Służą poprawie dostępności całości bądź części oferty instytucji kultury (Wnioskodawcy) 

osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym osobom z niepełnosprawnościami),  

z uwzględnieniem zakresu i specyfiki jej działalności oraz potrzeb odbiorców. 

2. Wykorzystują zasady i metody opisane w Modelu, w szczególności: 

– uwzględniają zasadę, zgodnie z którą wdrażanie dostępności nie może dotyczyć wydarzeń 

kulturalnych organizowanych wyłącznie dla osób ze szczególnymi potrzebami – należy dążyć 

do stanu, w którym wszyscy użytkownicy i użytkowniczki mają równy dostęp do oferty IK,  

z uwzględnieniem różnych potrzeb użytkowników i użytkowniczek; 

– przewidują, że zapewnianie dostępności oferty realizowane będzie w oparciu o koncepcję 

podróży odbiorcy. 

3. Realizowane są przy udziale osób ze szczególnymi potrzebami lub organizacji 

pozarządowych, posiadających doświadczenie adekwatne z perspektywy celów 

przedsięwzięcia grantowego. 

4. Przyczyniają się do wzrostu wiedzy i kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury 

(Wnioskodawcy) w zakresie dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie 

przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, maks. 250.000 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 26 kwietnia 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 1.07.2022 – 15.06.2023 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-

kultury/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantu-dla-instytucji-kultury/ 

 

KONTAKT: 

Biuro Projektu 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Departament ds. Polityki Regionalnej 
ul. Sienna 63, 00-828 Warszawa 
tel. 22 50 55 370 
www.pfron.org.pl 
 

Kierownik projektu 
Anna Bogusz-Koźbiał 
Wydział ds. Projektów Współfinansowanych 
e-mail: kultura@pfron.org.pl 

 

 

Małe Miasto 
 

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie projektów prowadzących do podniesienia 

świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Projekty muszą być realizowane 

w okresie wakacyjnym, w formie półkolonii. Wnioski mogą składać fundacje  

i stowarzyszenia z małych miast. Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką 

samorządu terytorialnego. – 26 kwietnia 2022 r. 

 

FUNDATOR:  Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. 

 

O PROGRAMIE:  

Projekt prowadzący do podniesienia świadomości ekonomicznej przeznaczony dla dzieci  

w wieku od 8 do 12 lat. 

Projekt musi być realizowany w okresie wakacyjnym, w formie półkolonii. 

W ramach projektu zostaje przeprowadzona symulacja dorosłego życia w mieście, w którym 

uczestnicy uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. 

Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych  

u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże. 

Warsztaty zorganizowane są na stanowiskach, które są jednocześnie miejscem nauki 

praktycznej uczestników. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania do współpracy minimum: 

– 10 Sponsorów, 

http://www.pfron.org.pl/
mailto:kultura@pfron.org.pl
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– 10 Przedsiębiorców, 

– jedną jednostkę samorządu terytorialnego. 

Do dofinansowania zostają wybrane maksymalnie 4 najlepsze projekty. 

 

CEL KONKURSU: Celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat obrotu i wartości 

pieniądza, sposobów oszczędzania pieniędzy, pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów 

funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki itp.). Cel ma być osiągnięty za 

pomocą edukacji poprzez zabawę, wykłady oraz zajęcia praktyczne. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• wyposażenie stanowisk pracy, 
• materiał filmowy, 
• fotorelacja, 
• wyposażenie Sklepu Marzeń, 
• Sklep Kusiciela, 
• inwestycja z podatków Małomiasteczkowego Urzędu Skarbowego, 
• opracowanie i produkcja materiałów typu: identyfikatory, karty/książeczki, torby 

itp., 
• opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych np. balony, opaski, torby, 

rollupy, flagi, plakaty, banery itp., 
• wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia, 
• wynagrodzenie dla wychowawców i kierownika wypoczynku, 
• upominki dla wolontariuszy, 
• dodatkowe atrakcje podczas projektu, 
• koszty koordynacji, 
• koszty administracyjne, 
• koszt wyżywienia, 
• ubezpieczenie uczestników, 
• ochrona wydarzenia, 
• środki higieniczne, 
• materiały papiernicze, biurowe itp. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Fundacje i stowarzyszenia z miast od 25.001 do 100.000 

mieszkańców. Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką samorządu 

terytorialnego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, do 200.000 zł. Wkład własny nie jest wymagany, jednak 

wnioskodawca zobowiązuje się do pozyskania min. 10 sponsorów.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 26 kwietnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: min. 5 dni, 27.06 – 31.08.2022. 

 



     

12  

   

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej organizatora konkursu https://www.fundacja.bgk.pl/male-miasto-po-

raz-kolejny/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego Joanna Miszkurka T: +48 667 017 718 email: 

joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl 

 

 

Konkurs MON: Wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa 
 

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w formie wsparcia w zakresie Działalności na rzecz weteranów i weteranów 

poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa pn. Wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa. – 27 kwietnia 

2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Obrony Narodowej 

CEL KONKURSU: Główne cele realizacji zadań publicznych: 
1) udzielenie pomocy i wsparcia weteranom działań poza granicami państwa i weteranom 
poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa; 
2) opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny weteranów i weteranów poszkodowanych  
w działaniach poza granicami państwa; 
3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska - 
uczestnikom działań poza granicami państwa; 
4) opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy 
i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa; 
5) integracja i budowanie szacunku dla weteranów w społeczeństwie, w szczególności 
w lokalnych społecznościach; 
6) upowszechnianie wśród społeczeństwa zasług i znaczenia udziału żołnierzy Wojska 
Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej weteranom działań poza granicami państwa 

i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa oraz ich najbliższym 

członkom rodziny, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć  

z elementami odreagowania psychologicznego; 

2) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej najbliższym członkom rodziny poległych lub 

zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa,  

w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami 

odreagowania psychologicznego; 

3) organizowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz imprez edukacyjno-

rekreacyjnych, sportowych i artystycznych dla najbliższych członków rodzin: 

a) poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza 
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granicami państwa, 

b) weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa; 

4) organizowanie opieki terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla weteranów poszkodowanych 

oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami 

państwa; 

5) organizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozpoznawania stanu 

funkcjonowania psychologicznego, udzielania pomocy i wsparcia poszkodowanym 

żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin poległych i zmarłych żołnierzy 

i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa; 

6) zapewnienie transportu członkom rodziny na groby poległych lub zmarłych żołnierzy 

i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa; 

7) opiekę nad grobami poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników 

działań poza granicami państwa; 

8) integrowanie środowiska weteranów działań poza granicami państwa i weteranów 

poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa oraz rodzin poległych i zmarłych 

żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są: 

1) 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; 

2) 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; 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

4) spółdzielnie socjalne; 

5) 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia 

zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana. Łączny budżet 1,5 mln PLN. Do 80% 
dofinansowania. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 27 kwietnia 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 28 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-62022wddekid 

 

KONTAKT: 
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa 
Nr tel. 222 500 150 

 

 

Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 
 

Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki 

organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie 

zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku mogą 

otrzymywać dofinansowanie w ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast 

Polskich” - 29.04.2022 r. 

 

FUNDATOR: Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 

 

O PROGRAMIE: Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, 
jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie 
zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku mogą 
otrzymywać dofinansowanie w ramach konkursu. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Granty nie mogą być przydzielane: 

1. Na programy zakładające prowadzenie działalności gospodarczej, 
2. Na działalność polityczną, 
3. Na zadania, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu, 
4. Na refundację kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o jego przyznaniu. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast 

Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin 

podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku 

mogą otrzymywać dofinansowanie w ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych 

Miast Polskich”, zwanego dalej Konkursem. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 5 tys. PLN. Do 80% dofinansowania. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 29 kwietnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 6 czerwca 2022 do 31 grudnia 2022 r. 

 

tel:222%20500%20150
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.szmp.pl/blank-1 

 

KONTAKT: 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 
Ul. Zachodnia 47, 
91-066 Łódź, Polska 
e-mail: szmp@onet.pl 
www.szmp.pl 
tel.:  +48 508 056 324 

 

 

Mała książka – wielki człowiek 
 

Instytut Książki rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń bibliotek do kolejnej edycji projektu „Mała 

książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (4-6 lat), które odwiedzi 

bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: 

książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 

przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Wnioski należy składać do 29 kwietnia 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Instytut Książki z siedzibą w Krakowie 

 

O PROJEKCIE: 

W ramach realizacji Projektu Biblioteka zobowiązuje się: 

a) wydawanie Wyprawek, 

b) wklejania naklejek na Karcie Małego Czytelnika, 

c) przekazania / rozdysponowania Wyprawek Czytelniczych oraz materiałów promocyjnych 

do filii i oddziałów Biblioteki (jeśli dotyczy), 

d) informowania o współpracy z Organizatorem we wszystkich komunikatach medialnych  

o Projekcie, 

e) przekazywania informacji prasowych o Projekcie osobom trzecim (przy czym w przypadku 

stworzenia informacji medialnej przez Bibliotekę zobowiązuje się do przekazania takiej 

informacji zobowiązuje się uzyskać akceptację Organizatora). Nie musi być przesyłana do 

akceptacji informacja medialna przygotowana na podstawie informacji otrzymanych od 

Organizatora lub pobranych ze strony internetowej Projektu: www.wielki-czlowiek.pl lub 

www.instytutksiazki.pl . zapewnienia posiadania przez pracowników Biblioteki aktualnej  

i spójnej wiedzy o Projekcie, 

g) przesyłania Organizatorowi raportów z przeprowadzonej akcji (na żądanie Organizatora), 

odpowiadanie na maile, składanie raportów i informowanie o zmianie adresu e-mail, danych 

adresowych, koordynatora pod warunkiem nieważności porozumienia. 

h) informowania o Projekcie przedszkoli znajdujących się na terenie objętym 

działaniem Biblioteki, 

mailto:szmp@onet.pl
http://www.szmp.pl/
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i) przeprowadzenia spotkań z przedszkolakami i przekazywania im Listów do Rodziców (plik  

z treścią listu przekazuje Bibliotece Organizator), 

j) wydrukowania i wręczenia dzieciom, które uzbierały 10 naklejek, dyplomów (projekt 

zostanie przesłany przez Organizatora), 

k) umieszczenia w Bibliotece materiałów informacyjno-promocyjnych na temat Projektu. 

 

CEL PROJEKTU: W ramach Projektu dzieciom wydawane są tzw. Wyprawki Czytelnicze, 

składające się z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki wraz z broszurą dla rodziców. 

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ SIĘ DO PROJEKTU: 

Do projektu mogą się zgłaszać wyłącznie biblioteki główne, również w imieniu swoich 

filii i oddziałów. 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 29 kwietnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.wielki-czlowiek.pl  

 

KONTAKT: 

Instytut Książki 

tel. (+48) 12 61 71 900 

biuro@instytutksiazki.pl  

 

 

Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2022 – 2024 
 

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza 

do składania wniosków w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2022 – 

2024”. Jest on realizowany w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu 

Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. – 29 kwietnia 

2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

 

O PROGRAMIE: Strategicznym celem Programu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań 

ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się 

obywateli w wolontariat. Nastąpi to przez: zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób 

systematyczny i długoterminowy angażują się w działania obywatelskie; rozwój różnorodnych 

form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań, 

oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne; wzrost 

skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących  

z wolontariuszami; pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości 

http://www.wielki-czlowiek.pl/
mailto:biuro@instytutksiazki.pl
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otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania 

ochotnicze. 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację 

Programu na terenie min. jednego powiatu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Z Dotacji finansowane będą jedynie działania zawarte w Programie, mieszczące się w zakresie 

działalności statutowej Wnioskodawcy oraz działania, o których mowa w art. 88a ust. 5 pkt 1 

UoGH tj. działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań 

służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego 

znaczących części (branż, środowisk). Środki Programu nie mogą być przeznaczone na 

finansowanie działalności gospodarczej. Nie jest dozwolone pobieranie przez Partnerów KS 

świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. O Dotację w ramach Konkursu ubiegać mogą się:  

a. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności 

stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki - 11 - stowarzyszeń, fundacje oraz 

jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,  

b. 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,  

c. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. d. spółdzielnie socjalne.  

2. W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają 

osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.  

3. Podmioty uprawnione do aplikowania w Konkursie nie muszą posiadać statusu organizacji 

pożytku publicznego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 156 tys. PLN. Do 100% dofinansowania. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 29 kwietnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2024 roku 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej organizatora konkursu https://niw.gov.pl/start-konkursu-na-nowych-

partnerow-lokalnych-korpusu-solidarnosci-2022-2024/ 
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KONTAKT: 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 

– 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pisząc na adres mailowy: 

korpussolidarnosci@niw.gov.pl 

 

 

Konkurs na plakat społeczny 
 

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który 

stanie się wizytówką kampanii społecznej. – 30 kwietnia 2022r.  

 

ORGANIZATOR: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 

 

CEL KONKURSU: Plakat ma za zadanie zachęcać do przyjęcia zrównoważonych wzorców 

konsumpcji i aktywnego wspierania zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności, uczciwych 

stosunków handlowych, poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz 

zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. Powinien również przekonywać do 

podejmowania świadomych wyborów konsumenckich i zobrazować konieczność 

uregulowania firm i korporacji w celu niełamania przez nie praw człowieka i nieniszczenia 

środowiska. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ PRACE: W konkursie mogą wziąć udział wszystkie kreatywne osoby. 

 

NAGRODA: TWÓRCA/TWÓRCZYNI ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU OTRZYMA NAGRODĘ 

FINANSOWĄ  W WYSOKOŚCI 3500 ZŁ BRUTTO. 

Zwycięski projekt  pojawi się również w przestrzeni publicznej największych polskich miast. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 kwietnia. 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.ekonsument.pl  

 

KONTAKT: 

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 

ul. Sławkowska 12, II p. oficyna 

31-014 Kraków 

tel.: +48 604 478 418 

info@ekonsument.pl  

 

 

 

 

http://www.ekonsument.pl/
mailto:info@ekonsument.pl
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Program stypendialny „Klasa” 
 

Program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych z mniejszych 

miejscowości naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach 

akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Wnioski o stypendia 

mogą składać uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach 

wiejskich lub w miejscowościach do 150.000 mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 30 

kwietnia 2022. 

 

ORGANIZATOR: Fundacja BNP Paribas 

 

O PROGRAMIE: Klasa to autorski program stypendialny zapewniający absolwentom szkół 

podstawowych naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach 

akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. 

Program zapewnia: 

1. Pełne pokrycie kosztów utrzymania, edukacji oraz zakwaterowania w internacie podczas 4 

lat nauki w szkole w tym: 

– całodzienne wyżywienie; 

– dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych do kwoty podanej do 

informacji Uczestników; 

– składki na ubezpieczenie i Radę Rodziców; 

– sfinansowanie pobytu na obozie integracyjnym przed rozpoczęciem nauki w I klasie Liceum 

w okresie wakacyjnym w Warszawie; 

– sfinansowanie pobytu na obozie wakacyjnym (jednorazowo w ciągu trwania Programu). 

Dodatkowo Bank zakłada stypendyście konto osobiste, do którego dołączona jest karta 

płatnicza. 

Fundacja przekazuje na konto ucznia kieszonkowe w wysokości 100 zł/mies. przez okres 

trwania roku szkolnego. 

2. Fundacja zapewnia roczne stypendium pomostowe dla studentów – absolwentów 

programu w wysokości 500 zł miesięcznie (płatne przez okres trwania pierwszego roku 

akademickiego). 

3. Ponadto Fundacja oferuje m.in.: 

– wsparcie działań wolontariackich (w ramach programu zaangażowania stypendystów 

„Możesz na mnie polegać” uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem); 

– dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów. 

 

CEL PROGRAMU: zapewnienie szansy rozwoju najzdolniejszym uczniom pochodzącym  

z niezamożnych środowisk. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Program oferuje: 

1. Stypendium w trakcie 4 lat nauki w liceum. W ramach stypendium pokrywane są takie 

koszty jak: opłata za internat, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. 

Stypendysta bierze również udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i 
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zajęciach dodatkowych. 

2. Stypendium finansowe na I roku studiów. 

Warunkiem uczestnictwa jest pozytywne przejście procesu rekrutacji w ramach programu 

oraz zakwalifikowanie się kandydata do szkoły, w której realizowany jest Program. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1. Wykazują aktywność w obszarze zaangażowania społecznego oraz motywację do dalszego 

rozwoju. 

2. Chcą uczyć się w jednym z liceów partnerskich oraz są gotowi do zamieszkania w 

internacie. 

3. Mają dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,5 po I semestrze ósmej klasy szkoły 

podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne 

osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne. 

3. Pochodzą z miejscowości do 150 tys. mieszkańców (nie dotyczy kandydatów 

wychowujących się w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej). 

4. Mieszkają w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę 

wynosi poniżej 1.700 zł (dochód na osobę w rodzinie to pozycja 111 w PIT-37 

rodzica/opiekuna za rok 2021 podzielona przez 12 miesięcy oraz liczbę osób mieszkających  

w gospodarstwie domowym). 

5. Uzyskają rekomendację wychowawcy lub dyrektora swojej szkoły podstawowej.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 kwietnia 2022 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa  

 

KONTAKT: 

Fundacja BNP Paribas 

ul. Kasprzaka 10/16 

01-211 Warszawa 

Barbara Rozmysł 

T: 22 56 21 902 

fundacja@bnpparibas.pl 

 

 

„Zachować pamięć 2022” stacjonarnie, online lub hybrydowo 
 

Ogłaszamy nabór do programu dotacyjnego „Zachować pamięć”, który oferuje 
dofinansowanie wspólnych, polsko-niemieckich projektów grup młodzieży w miejscach 
pamięci. Terminy składania wniosków zaplanowane są: do 30 kwietnia 2022 roku i do 30 
września 2022 roku. 

https://granty.pl/kalendarz/program-stypendialny-klasa/
https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa
mailto:fundacja@bnpparibas.pl
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ORGANIZATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
 

O PROGRAMIE: Dojście Hitlera do władzy, II wojna światowa, Holokaust, okupacja ziem 
polskich przez hitlerowskie Niemcy i związana z tymi faktami trudna przeszłość relacji polsko-
niemieckich to tematyka często poruszana podczas polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań 
młodzieży. 

Projekty realizowane w tym obszarze stanowią ważny element pracy programowej PNWM. 
Dlatego PNWM oferuje specjalny program dotacyjny „Zachować pamięć”. Jego celem jest 
umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków 
z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. 

W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu „Zachować pamięć” młodzież zajmuje 
się politycznym i społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu, szczególnie od 
momentu przejęcia władzy przez Hitlera w 1933 roku, pogłębia swoją wiedzę dotyczącą 
Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej oraz 
poznaje historię odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i Niemczech. 

Poznawana historia stanowi dla młodzieży jednocześnie punkt wyjścia do pogłębionych 
rozważań na temat problemów występujących we współczesnym świecie, takich jak łamanie 
praw człowieka, wykluczenie, ksenofobia czy przejawy dyskryminacji. Podczas wspólnych 
warsztatów młodzież zastanawia się nad ich przyczynami, skutkami oraz możliwościami 
zapobiegania lub reagowania na te zjawiska. W ten sposób PNWM wspiera wśród uczestników 
projektów rozwój osobistej odpowiedzialności i dojrzałości obywatelskiej. 

 

CEL PROGRAMU: Celem programu jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania  

i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za 

kształtowanie przyszłości 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Projekty związane z okresem narodowego 

socjalizmu i II wojny światowej, obejmujące programem wizytę w miejscach pamięci oraz 

poznanie biografii świadków historii, wymagają od uczestników rzetelnego przygotowania, 

pogłębionej refleksji, a często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek 

muzealnych i pedagogicznych. Program „Zachować pamięć” pomaga sprostać tym wymogom 

poprzez wsparcie finansowe na specjalnych zasadach: 

Projekty stacjonarne: 

• na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy 
z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje 
dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach 
kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania; 

• PNWM przyznaje zwiększone stawki (p. tabelka w prawej kolumnie) dofinansowania 
kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego. 
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Projekty online: 

• uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online dostępne są  
w zakładce „Projekty online”; 

• PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa 
językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny (p. tabelka w prawej 
kolumnie) . 

Projekty niezakwalifikowane do programu „Zachować pamięć”, jednak spełniające ogólne 
kryteria dotacji, PNWM dofinansuje zgodnie z Wytycznymi wspierania i wynikającymi z nich 
stawkami. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Program „Zachować pamięć” skierowany jest do polsko-

niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży 

podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny 

światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

• do 30 kwietnia 2022 roku, 
• do 30 września 2022 roku. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/  

 

KONTAKT: 

Piotr Kwiatkowski 
tel.: +48 22 5188932 
(dla osób dzwoniących z Polski) 
tel.: +49 331 2847 933 
(dla osób dzwoniących z Niemiec) 
e-mail: piotr.kwiatkowski@pnwm.org 

 

Eksperyment Wymiana 2022 – stacjonarnie, online lub hybrydowo 
 

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania  

i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dotuje i merytorycznie wspiera projekty polsko-

niemieckie. Od 30 lat buduje pokojowe relacje sąsiedzkie. Dofinansowała już blisko 80 

tysięcy projektów, w których wzięło udział przeszło 3 miliony młodych ludzi. – 30 kwietnia 

2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) - Deutsch-Polnisches 

Jugendwerk (DPJW) 

https://pnwm.org/projekty-online/
https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/
mailto:piotr.kwiatkowski@pnwm.org
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O PROGRAMIE: Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się 

świecie pełnym nowych technologii? Wiedza z zakresu STEM, twórcze i krytyczne myślenie 

oraz międzynarodowe doświadczenia! Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości  

i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny 

świat i kształtować świat przyszłości. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, 

aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami 

z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych. 

 

CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest wspieranie projektów o tematyce STE(A)M – Science, 

Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, 

matematyka) w międzynarodowej wymianie młodzieży. 

Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym 

nowych technologii? Wiedza z zakresu STE(A)M, twórcze i krytyczne myślenie oraz 

międzynarodowe doświadczenia! Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości oraz 

nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny 

świat i kształtować świat przyszłości. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, 

aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami  

z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych. Jeśli grupy partnerskie nie 

mogą spotkać się na żywo „face-toface”, to projekt można zrealizować też online. PNWM 

finansuje również takie spotkania. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wnioskowany do wsparcia projekt powinien: 

- być spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego; 

- temat powinien być wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do zagadnień z zakresu 

nauk 

przyrodniczych, matematycznych, technicznych, informatycznych lub STEAM; 

- tytuł, opis projektu jak i zaplanowane działania opierały się na wybranym temacie; 

- innowacyjny i poruszać kwestie interesujące młodych ludzi; 

- żeby minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STE(A)M, podczas której 

uczestnicy aktywnie 

eksperymentują, odkrywają i prowadzą dokumentację podjętych działań; 

- żeby pozostała część programu umożliwiała uczestnikom poznać się wzajemnie i kraj 

partnera; 

- wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni; 

- grupa liczyła nie więcej niż 50 uczestników; 

podsumowany zostać dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży: Mogą 

wybrać posty w mediach społecznościowych i oznaczyć #eksperymentwymiana #pnwm, 

stworzyć krótki film na stronę organizacji lub szkoły albo w zupełnie inny sposób. 

NWM umożliwia w 2022 roku dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: 

stacjonarnie, online lub hybrydowo. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski mogą składać polsko-niemieckie partnerstwa. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Stawki dofinansowania dostępne są tutaj: 

file:///C:/Users/kkrzyminska/Downloads/Stawki%20dofinansowania%20w%202021%20roku

%20dla%20%20program%C3%B3w%20dotacyjnych%20PNWM%20o%20szczeg%C3%B3lnym

%20znaczeniu.pdf  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w 3 terminach: 

- do 30 kwietnia 2022 roku; 

- do 30 września 2022 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/  

 

KONTAKT: 

Elisabeth Ritter 

PNWM (biuro w Warszawie) 

tel.: +48 22 518 89 29 

(dla osób dzwoniących z Polski) 

e-mail: elisabeth.ritter@pnwm.org  

 

 

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 
 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór wniosków 

grantowych. Przedsięwzięcia grantowe realizowane będą w ramach projektu 

pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr 

poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” realizowanego na podstawie decyzji Ministra 

Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – 

Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. – 2 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ośrodek Rozwoju Edukacji (WDPP) 

 

CEL KONKURSU: Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny 

funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów. 

 

 

 

file:///C:/Users/kkrzyminska/Downloads/Stawki%20dofinansowania%20w%202021%20roku%20dla%20%20programÃ³w%20dotacyjnych%20PNWM%20o%20szczegÃ³lnym%20znaczeniu.pdf
file:///C:/Users/kkrzyminska/Downloads/Stawki%20dofinansowania%20w%202021%20roku%20dla%20%20programÃ³w%20dotacyjnych%20PNWM%20o%20szczegÃ³lnym%20znaczeniu.pdf
file:///C:/Users/kkrzyminska/Downloads/Stawki%20dofinansowania%20w%202021%20roku%20dla%20%20programÃ³w%20dotacyjnych%20PNWM%20o%20szczegÃ³lnym%20znaczeniu.pdf
http://www.pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/
mailto:elisabeth.ritter@pnwm.org


     

25  

   

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. skierowanie 4 psychologów z poradni koordynującej na szkolenie do ORE, 
przygotowujące do prowadzenia szkoleń dla innych poradni oraz zagwarantowanie 
udziału tych osób w min. 80% godzin w całym cyklu szkoleniowym; 

2. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i doradztwa dla pracowników ppp 
na terenie swojego województwa dla łącznej grupy 90 osób (w podziale na grupy) – 
będą to szkolenia prowadzone przez pracowników poradni koordynujących, 
przygotowanych przez ORE, w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej 
z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń; 

3. opracowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie 
uzyskania wsparcia dla uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych, w tym wynikających z niepełnosprawności 
(z wykorzystaniem oceny funkcjonalnej); 

4. przeprowadzenie, we współpracy ze szkołami, procedury oceny funkcjonalnej 
z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń oraz zaplanowanie 
i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych – wdrożenie w praktyce przyjętych 
rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej w grupie minimum 50 uczniów; 

5. monitorowanie działań szkoleniowych i wdrożeniowych, w tym dbałość o ich 
realizację zgodnie z zasadami ustalonymi w projekcie grantowym; 

6. przekazanie Grantodawcy informacji zwrotnych z realizacji działań grantowych 
w formie wskazanej przez Grantodawcę; 

7. realizacja zadań poradni koordynujących w przedsięwzięciu grantowym: 

• organizacja szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na swoim terenie 
województwa dla grupy łącznie 90 osób – szkolenia prowadzone przez pracowników 
poradni przygotowanych w ORE w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej 
z wykorzystaniem narzędzi; 

• przeprowadzenie, wspólnie z przeszkolonymi poradniami, we współpracy ze szkołami, 
procedury oceny funkcjonalnej, z wykorzystaniem narzędzi wskazanych 
przez Grantodawcę, a także zaplanowanie i zrealizowanie działań 
postdiagnostycznych – wdrożenia w praktyce w grupie min. 50 uczniów. Zakłada się, 
że ocena funkcjonalna będzie przeprowadzona dwukrotnie dla jednego ucznia 
(na wejściu oraz po wdrożeniu działań postdiagnostycznych). 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Do ubiegania się o udzielenie grantu uprawnione są organy prowadzące poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne (publiczne i niepubliczne). 

2. O udzielenie grantu nie mogą się ubiegać podmioty wykluczone z możliwości 

otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) albo na innej 

podstawie, w szczególności na podstawie orzeczeń sądów lub na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 350 tys. PLN. Procent dofinansowania nieznany. Wkład 
własny niewymagany. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 2 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 01.07.2022 do 30.06.2023 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.ore.edu.pl/2022/03/otwarty-konkurs-grantowy-informacja-dla-publicznych-i-

niepublicznych-poradni-psychologiczno-pedagogicznych/ 

 

KONTAKT: 

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: konkursppp@ore.edu.pl 

 

 

Odkryj Swój Skarb 
 

W ramach konkursu nagradzane są najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym 

dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej, realizowane na obszarze 

miejscowości do 30.000 mieszkańców. Zgłaszane wnioski są oceniane w dwóch kategoriach: 

osoby fizyczne i grupy nieformalne oraz osoby prawne i podmioty nieposiadające 

osobowości prawnej. – 3 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowe Centrum Kultury 

 

O PROGRAMIE: Ideą konkursu Odkryj Swój Skarb jest upowszechnianie i promowanie 

dziedzictwa kulturowego - materialnego i niematerialnego - małych miejscowości w Polsce. 

Dziedzictwo małych ojczyzn to nasze lokalne skarby, dzięki którym kultywujemy tradycję, 

budujemy poczucie wspólnoty oraz wzmacniamy integrację społeczną i identyfikację 

z miejscem naszego zamieszkania. 

 

CEL KONKURSU: Celem jest upowszechnianie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego  

w Polsce. Pielęgnowanie tradycji i tożsamości miejsca. Promowanie aktywności lokalnych na 

rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego. Popularyzowanie nowych metod pracy w obszarze 

edukacji kulturalnej na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Do Konkursu mogą być zgłaszane skarby dziedzictwa lokalnego związane z: 

1. Niematerialnym dziedzictwem kultury, np. lokalnymi tradycjami, zwyczajami, obrzędami 

(muzyczne, kulinarne, świeckie, religijne etc.), twórczością lokalnych artystów (sztuk 

plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, rękodzielników, muzyków i muzykantów); 

gwarą, dialektem. 

2. Niematerialnym dziedzictwem związanym z kulturą mniejszości narodowych, etnicznych  

i religijnych. 

3. Materialnym dziedzictwem kultury stworzonym przez człowieka, np. lokalnymi zabytkami 

mailto:konkursppp@ore.edu.pl
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(w tym: sztuki świeckiej i sakralnej, zabytkami archeologii, przemysłu, zabytkami 

etnograficznymi, etc.); pomnikami, dziedzictwem militarnym; kolekcjonerstwem 

przedmiotów związanych z dziedzictwem. 

4. Dziedzictwem przyrodniczym, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi, rezerwatami, 

obszarami chronionego krajobrazu, pomnikami przyrody, etc. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski do Konkursu można nadsyłać w dwóch kategoriach:  

a. Indywidualne osoby fizyczne i grupy nieformalne (pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające 

obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej). Grupa nieformalna wyznacza jednego przedstawiciela.  

b. Osoby prawne (np.: fundacje, stowarzyszenia posiadające nr KRS, jednostki samorządowe) 

oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej (np.: stowarzyszenia zwykłe, 

samorządowe jednostki pomocnicze, jednostki organizacyjne lasów państwowych). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna pula nagród wynosi 40.000 zł. 

Dodatkowo organizatorzy przewidzieli nagrody w formie: 

– udziału w spotkaniu warsztatowym (np. w formie objazdowej wizyty studyjnej), służącym 

prezentacji dobrych praktyk w zakresie tematyki konkursu; 

– publikacji do 20 najciekawszych przedsięwzięć w elektronicznym opracowaniu  pt. „Lokalne 

Inspiracje”. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 3 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane  

w okresie 15.03.2020 – 28.03.2022 lub pomysły nowych działań – w trakcie realizacji lub 

planowane w przyszłości. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/konkurs-

2022 

 

KONTAKT: 

Narodowe Centrum Kultury 

Dział Edukacji Kulturalnej 

Maksymilian Olenderek 

T: +48 22 21 00 158 

iod@nck.pl 

 

 

 

 

 

mailto:iod@nck.pl
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Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 
 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie zadań  

w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Edycja 2022. – 4 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowe Centrum Kultury 

 

O PROGRAMIE: Program służy wspieraniu zadań, których celem jest przybliżanie uczestnikom 

kultury obydwu krajów oraz dostarczanie  wiedzy na temat ich współczesnych realiów. 

Ze środków programu  dofinansowywane będą pobyty grup ukraińskich w Polsce, podczas 

których młodzież poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów. 

 

CEL KONKURSU: Celem programu w 2022 roku będzie wspieranie zadań, stwarzających 

grupom ukraińskiej młodzieży możliwość odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych 

obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów. W ramach 

programu dofinansowywane będą pobyty grup ukraińskich w Polsce, podczas których 

młodzież poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Szczegółowy program zadań kształtują polscy organizatorzy w porozumieniu z partnerami 

ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu 

następujących obowiązkowych komponentów:  

1) „Historia lokalna”. Polski organizator przygotowuje zajęcia z historii lokalnej;  

2) „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie kraju; 

3) „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.  

2. Realizacja zadań i zawartych w nich komponentów obowiązkowych musi uwzględniać 

aktywny udział młodzieży uczestniczącej w zadaniu.  

3. Realizacji zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, 

wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, 

przygotowanie aplikacji mobilnej. Działania te nie mogą być realizowane, jako odrębne 

zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania. Wykluczona jest odpłatna 

dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań towarzyszących realizacji zadania  

w trakcie i po jego zakończeniu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać 

następujące podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 18 grudnia 

2018 r., posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod 

warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania,  

a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków:  

1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych 

w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych  

w rejestrze organizatorów samorządowych);  

2. organizacje pozarządowe 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana. Łączny budżet 1,6 mln PLN. Do 90% 
dofinansowania.  
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 4 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 1 lipca do 29 października 2022 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-

mlodziezy/aktualnosci/nabor-2022 

 

KONTAKT: 

Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać 

na adres sop.pomoc@nck.pl 

 

 

Europejski Korpus Solidarności wspiera lokalne działania dla uchodźców 
 

W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności 

(ang. Solidarity Projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na 

lokalne potrzeby i wyzwania. Komisja Europejska szczególnie zachęca do składania 

projektów, które nakierowane będą na pomoc uchodźcom w szczególności dzieciom  

i młodzieży lub angażujące uchodźców. Najbliższy termin składania wniosków 4 maja,  

do g. 12.00. 

 

FUNDATOR: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

O PROGRAMIE: Projekty Solidarności stanowią obok wolontariatu filar Europejskiego Korpusu 
Solidarności. Działania jakie można zrealizować w jego ramach mają charakter szczególny, 
ponieważ nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości 
na wspieraniu społeczności lokalnych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom 
młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują, 
a więc na terenie dzielnicy, gminy czy miejscowości. 

W obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, pomoc udzielana przez organizacje działające lokalnie 
będzie miała charakter długofalowy. Jeszcze przez wiele miesięcy w naszych społecznościach 
obecni będą uchodźcy. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• Projekty, w których działania są nakierowane na pomoc uchodźcom w szczególności 
dzieciom i młodzieży. 

• Projektu, które angażują uchodźców.  

mailto:sop.pomoc@nck.pl
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• Projekty nakierowane na promocję wartości europejskich. 

• Projekty dotyczące walki z dezinformacją i fakenewsami. 

• Projekty dotyczące solidarności i jedności. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat,  

z możliwością wsparcia organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączny budżet 984,964 tys. EUR. Procent dofinansowania nieznany. 
Kwota dofinansowania nieznana 

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: pierwszy termin do 4 maja 2022 r., drugi termin do 4 

października 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 2 do 12 miesięcy 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://eks.org.pl/ 

 

KONTAKT: 

Beata Pankowska bpankowska@frse.org.pl  

Olga Kokot okokot@frse.org.pl 

 

 

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 2022 
 

Europejski Korpus Solidarności wspiera działania lokalne. W ramach Programu młode osoby  

w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) – działania 

na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania. Młodzi 

ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany  

w społeczności lokalnej. Projekty mogą być wspierane przez różnego rodzaju organizacje 

bądź grupa organizatorów może samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie.  

Są 2 terminy składania wniosków: 4 maja, 4 października 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Solidarności 

 

O PROGRAMIE: Projekty Solidarności stanowią obok wolontariatu filar Europejskiego Korpusu 

Solidarności. Działania jakie można zrealizować w jego ramach mają charakter szczególny, 

ponieważ nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości 

na wspieraniu społeczności lokalnych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom 
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młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują,  

a więc na terenie dzielnicy, gminy czy miejscowości. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Tematyka i podejmowane działania muszą 

dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością. Działania 

muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane  

w Przewodniku po Programie dostępny na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa min. 5 

młodych osób w wieku 18-30 lat zarejestrowanych na Portalu Europejskiego Korpusu 

Solidarności. Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub 

instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek sama. Projekt ma być ich 

autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym  

w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub w której działa. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Koszty zarządzania projektem: 500 EUR na każdy miesiąc działań (maksymalne 

dofinansowanie w tej kategorii: 6000 EUR). 

Koszty zaangażowania osoby wspierającej: 74 EUR/dzień pracy, maksymalnie 12 dni w 

ramach projektu. 

Koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych kosztów do 

kwoty 7000 EUR). 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do  

- 4 maja do godz. 12.00 

- 4 października do godz. 12.00 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.eks.org.pl/mlodziez/projekty-solidarnosci  

 

KONTAKT: 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

Beata Pankowska- bpankowska@frse.org.pl - 505 430 524 Olga Kokot - okokot@frse.org.pl - 

572 674 990  

 

 

 

 

 

 

http://www.eks.org.pl/mlodziez/projekty-solidarnosci
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Konkurs MSZ: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2022 
 

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Współpraca  

z Polonią i Polakami za granicą 2022 – Wykończenie pomieszczeń przeznaczonych na 

działalność radiowo-telewizyjną w Domu Kultury Polskiej w Wilnie”. – 5 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest wyłonienie wykonawcy zadania publicznego 

„Wykończenie pomieszczeń na potrzeby studia i redakcji TVP Wilno w Domu Kultury Polskiej 

w Wilnie”, określonego w niniejszym regulaminie z uwzględnieniem celów określonych w ust. 

2 poniżej. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadanie publiczne jest istotne dla polityki zagranicznej Państwa. Podjęcie decyzji o realizacji 

takiego projektu wynika bezpośrednio z realizacji Porozumienia w sprawie rozbudowy Domu 

Kultury Polskiej w Wilnie z dnia 11 lutego 2021 r. aneksowanego w dniu 13 kwietnia 2022 r. 2. 

Zakres przedmiotowy zadania publicznego „Wykończenie pomieszczeń na potrzeby studia  

i redakcji TVP Wilno w Domu Kultury Polskiej w Wilnie”:  

1) Wykończenie pomieszczeń na potrzeby studia i redakcji TVP Wilno w Domu Kultury 

Polskiej w Wilnie, w następującym zakresie:  

a) roboty budowalne;  

b) roboty sanitarne dotyczące instalacji wodnej i kanalizacyjnej;  

c) roboty sanitarne dotyczące ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji;  

d) roboty elektryczne;  

e) roboty elektryczne niskoprądowe;  

f) roboty dotyczące technologii serwerowni;  

g) wyposażenie meblowe – stałe i ruchome;  

Powyższy zakres prac obejmuje następujące pomieszczenia:  

a) Kondygnacja -1 – garaż podziemny – pomieszczenie - 111 o powierzchni 12.85 m2 

przeznaczone na rozdzielnie zasilania awaryjnego UPS.  

b) Piętro 3 – pomieszczenia o łącznej powierzchni 364.55m2 przeznaczone na studia i redakcję 

TVP Wilno.  

c) Piętro 4 – pomieszczenia o łącznej powierzchni 263.10m2 przeznaczone na studia i redakcję 

TVP Wilno.  

d) Dach – Pole anten odbiorczych. 2) Zapewnienie należytego nadzoru procesu budowlanego 

oraz nadzoru nad realizacją zadania publicznego. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W Konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty 

wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy, tj.:  

1) Fundacje;  
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2) Stowarzyszenia;  

3) 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;  

4) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  

5) Spółdzielnie socjalne;  

6) 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 (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich udziałowców 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana. Łączny budżet 12,6 mln PLN. Do 
100% dofinansowania. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 5 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin realizacji zadania w roku 2022: nie wcześniej niż od 

dnia 01.04.2022 r. i nie później niż do dnia 31.12.2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-

2022--wykonczenie-pomieszczen-przeznaczonych-na-dzialalnosc-radiowo-telewizyjna-w-

domu-kultury-polskiej-w-wilnie 

 

KONTAKT: 

Al. J. Ch. Szucha 23 
00-580 Warszawa 
Skontaktuj się z nami 
+48222500116 

 

 

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej 
 

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej 

podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą 

składać prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze 

kultury i/lub kreatywnym. Nabór prowadzony jest do 05 maja 2022r. 

 

FUNDATOR: Kreatywna Europa 

 

tel:+48222500116
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O PROGRAMIE: Projekty współpracy europejskiej to obszar grantowy wspierający działania 

kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub 

kreatywnego. Projekty powinny przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł i twórców 

oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, 

zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania technologii w kulturze, 

budowania potencjału sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora, takich jak 

architektura czy dziedzictwo kulturowe. 

 

CEL KONKURSU: 

Projekt powinien przyczyniać się do realizacji jednego z następujących celów: 

• transnarodowe tworzenie i obieg europejskich dzieł i artystów – współpraca 

ponadnarodowa  w celu zwiększenia europejskiego wymiaru procesu artystycznego  

i twórczego.  

• innowacje – jako narzędzie niezbędne dla rozwoju sektora i jego 

konkurencyjności. Innowacje mają charakter nie tylko technologiczny; mogą 

obejmować rozwój i eksperymentowanie z nowymi praktykami lub nowymi modelami 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury 

i/lub kreatywnego. 

Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do realizacji jednego z 

następujących celów: 

1. Transnarodowe tworzenie i obieg europejskich dzieł i artystów – współpraca 

ponadnarodowa  w celu zwiększenia europejskiego wymiaru procesu artystycznego i 

twórczego. 

2. Innowacje – jako narzędzie niezbędne dla rozwoju sektora i jego 

konkurencyjności. Innowacje mają charakter nie tylko technologiczny; mogą obejmować 

rozwój i eksperymentowanie z nowymi praktykami lub nowymi modelami 

Projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z poniższych priorytetów: 

1. Publiczność: zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, jak również 

zaangażowanie publiczności w rozwój fizyczny i cyfrowy. 

2. Włączenie społeczne: promowanie i wzmacnianie integracji społecznej w kulturze / 

poprzez kulturę, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości i 

grup marginalizowanych społecznie, a także poprzez dialog międzykulturowy. 

3. Zrównoważony rozwój: przyczynianie się do Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 

Nowego Europejskiego Bauhausu, poprzez zachęcanie sektora kultury i kreatywnego do 

współtworzenia i rozpowszechniania praktyk przyjaznych dla środowiska, a także do 

podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez podejmowane działania. 

4. Nowe technologie: pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym 

wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności, a także 

przyspieszenie ich cyfrowej transformacji. 

5. Wymiar międzynarodowy: budowanie współpracy transnarodowej w ramach 

europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji 

lokalnych  i mikroorganizacji, do podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym. 
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6. Priorytety sektorowe: wspieranie działań związanych z budowaniem potencjału – takich 

jak szkolenia, tworzenie sieci kontaktów lub działania związane z dostępem do rynku. 

Projekty powinny spełniać następujące szczegółowe cele sektorowe: 

– dla sektora książki: wzmocnienie potencjału specjalistów w zakresie sprzedaży praw do 

tłumaczeń lub adaptacji w celu zwiększenia obiegu europejskich dzieł literackich, w 

szczególności dzieł napisanych w rzadziej używanych językach europejskich; 

– dla sektora muzycznego: wzmocnienie potencjału profesjonalistów z sektora muzyki  

w zakresie – tworzenia, promocji i dystrybucji muzyki, uwzględniając nowe trendy cyfrowe, 

prawne i techniczne wynikające z innowacji rynkowych i nowych modeli biznesowych; 

transgraniczny obieg europejskich dzieł muzycznych i eksport muzyki poza granice UE; 

– dla sektora architektury: wzmocnienie zdolności europejskich architektów w zakresie: 

komunikacji i współtworzenia z obywatelami i odpowiednimi interesariuszami w procesach 

projektowania, planowania i budowy; realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu,  

a w szczególności zasad Nowego Europejskiego Bauhausu w ich praktykach; 

umiędzynarodowienia kariery w Europie i poza nią; 

– dla sektora dziedzictwa kulturowego: wzmocnienie potencjału specjalistów ds. dziedzictwa 

kulturowego w zakresie: zaangażowania w interpretację, komunikację i prezentację 

dziedzictwa kulturowego w celu rozwijania relacji z publicznością, biorąc pod uwagę 

rozwijające się technologiczne i metody cyfrowe; digitalizacji materiałów dziedzictwa 

kulturowego, miejsc i budynków historycznych, w tym wykorzystanie technologii 3D i 

sztucznej inteligencji; zarządzania ryzykiem dla dziedzictwa kulturowego – z naciskiem na 

zapobieganie i gotowość na ryzyko związane z naturalnymi i nienaturalnymi zagrożeniami,  

w tym przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie jej zgodnie z zasadami 

Europejskiego Zielonego Ładu; 

– dla sektora mody i designu: wzmocnienie profesjonalistów z zakresu mody i projektowania, 

promocja i dystrybucja artystyczna, wsparcie sektora w zakresie nowych technologii 

cyfrowych (m.in. wykorzystanie 3D i technologie AI), i techniczne trendy wynikające  

z innowacji na rynku i nowych modeli biznesowych;  wdrażanie zasad spójnych z Europejskim 

Zielonym Ładem i Nowym Europejskim Bauhausem; wspieranie międzynarodowej kariery 

profesjonalistów; 

 – dla sektora zrównoważonej turystyki kulturowej: wzmocnienie zdolności specjalistów  

w zakresie zrównoważonej turystyki kulturowej (działalność szkoleniowa, wychowawcza)  

i świadomości zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych; opracowanie 

wskaźników (nośność, dostęp, efektywność energetyczna, odpowiedzialne postępowanie  

z odpadami), narzędzi oceny i ewidencji danych jakościowych i ilościowych; wspieranie 

transformacji cyfrowej w celu wykorzystania ekonomicznego wpływu zrównoważonej 

turystyki kulturowej (w tym wykorzystanie 3D i AI technologie). 

Kluczowe jest uwzględnienie w projekcie tematów przekrojowych dla programu, takich 

jak inkluzywność, różnorodność, równość płci, ograniczanie negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub 

kreatywnym, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
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Lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa 

termin składania wniosków). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

1. Projekty współpracy na mniejszą skalę: maks. 200.000 euro, maks. 80%. 

2. Projekty współpracy na średnią skalę: maks. 1.000.000 euro, maks. 70%. 

3. Projekty współpracy na większą skalę: maks. 2.000.000 euro, maks. 60%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 5 maja 2022 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: maks. 48 miesięcy. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

 

KONTAKT: 

Creative Europe Desk Polska 

Al. Ujazdowskie 41 

00-540 Warszawa, Polska 

T: 22 44 76 180 

info@kreatywna-europa.eu 

 

Multimedialna Edukacja Młodzieży 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs w ramach Przedsięwzięcia pn. 

„Multimedialna Edukacja Młodzieży” (MeduM). Wnioski o granty mogą składać organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Konkurs został ogłoszony na zlecenie Ministerstwa Edukacji  

i Nauki (MEiN). Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 11 kwietnia – 6 maja 

br. 

 

ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

O PROGRAMIE: Przedsięwzięcie „MeduM” ma na celu stworzenie i upowszechnienie wśród 

uczniów w wieku 12-18 lat multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych 

wspierających proces kształcenia w Polsce oraz umieszczenie ich na utworzonej na potrzeby 

tego działania platformie streamingowej VoD. 

 

Wspomniana platforma ma spełniać wymagania w zakresie dostępności, w szczególności dla 

osób wymagających specjalnego wsparcia w procesie edukacji (w tym uchodźców). 

 

Platforma streamingowa, wytworzona w ramach Przedsięwzięcia „MeduM”, umożliwi łatwy 

dostęp do materiałów edukacyjnych. Wspomniane materiały będą prezentowane  

https://granty.pl/kalendarz/kreatywna-europa-projekty-wspolpracy-europejskiej-2/
https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/
mailto:info@kreatywna-europa.eu
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w atrakcyjnej formie krótkich materiałów video, wzbogaconych atrakcyjnymi rozwiązaniami 

graficznymi i animacją. 

 

Treści prezentowane na platformie zostaną dostosowane do potrzeb, zainteresowań  

i możliwości poznawczych oraz percepcyjnych dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Budżet konkursu wynosi 29 mln zł, z czego 7 mln zł jest przeznaczonych 

na utworzenie i utrzymanie platformy streamingowej VoD a pozostałe 22 mln PLN na 

opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 6 maja br. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.gov.pl/web/ncbr  

 

KONTAKT: 

Numer telefonu  Tel.: +48 22 39 07 170 

Numer telefonu  Tel.: +48 22 39 07 191 

Email: info@ncbr.gov.pl  

 

 

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie 

ratownictwa wodnego 
 

Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie 

ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych 

kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioski należy składać do 6 maja 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

O PROGRAMIE: 

Złożona oferta powinna zawierać oświadczenie o niepobieraniu opłat od adresatów zadania. 

Adresatami zadania mogą być tylko osoby, które: 

a) spełniają wymagania wskazane dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub 

pielęgniarki systemu, realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

b) zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania 

ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, 

http://www.gov.pl/web/ncbr
mailto:info@ncbr.gov.pl
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spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w zakresie utrzymania przez te podmioty stałych dyżurów,  

o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych. 

Koszty kwalifikowalne: 

– wynagrodzenia dla osób szkolących, 

– zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia niepobierających wynagrodzenia, 

– zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania, 

– koszt wynajmu i korzystania z pomieszczeń (sal szkoleniowych, pływalni) niezbędnych  do 

realizacji zadania, 

– zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji. 

Warunkiem podpisania umowy jest brak ograniczeń związanych z możliwością korzystania  

z pływalni. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Szkolenia ratowników wodnych w zakresie 

ratownictwa wodnego. Adresatami zadania mogą być tylko osoby, które spełniają wymagania 

wskazane dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, 

realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa 

wodnego określone w ustawie  o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych spełniające wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość wsparcia: maks. 80%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 6 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Rozpoczęcie: nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy dofinansowania; 

Zakończenie: do 30.12.2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-

organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego3  

 

KONTAKT: 

e-mail: kontakt@mswia.gov.pl  

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego3
http://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego3
mailto:kontakt@mswia.gov.pl
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Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS ogłasza OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA 

PUBLICZNEGO PN.: WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS I ICH BLISKICH  

I zaprasza do wzięcia w nim udziału organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których zadania 

statutowe są zbieżne ze strategią Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022-2026 – 6 maja 

2022 r. 

 

FUNDATOR: Krajowe Centrum ds. AIDS 

 

O PROGRAMIE: Zadanie publiczne objęte przedmiotem konkursu jest zadaniem polegającym 

na udzieleniu wsparcia i interwencji kryzysowej dla osób żyjących z HIV+ , z uwzględnieniem 

osób przybywających do Polski z Ukrainy w związku z militarną agresją Rosji na Ukrainę. Celem 

jest poprawa jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS, wzmocnienie motywacji do leczenia ARV 

oraz wsparcie w powrocie do aktywności społecznej i zawodowej. Wsparcie może polegać na 

działalności informacyjnej dotyczącej m.in.: dostępu do leczenia antyretrowirusowego (ARV), 

w tym do leczenia w zakresie profilaktyki przed- i poekspozycyjnej (PrEP i PEP), możliwości 

bezpłatnego, anonimowego testowania w kierunku HIV wraz z poradnictwem oraz 

bezpłatnego udziału w grupach wsparcia, grupach rozwojowych oraz spotkaniach dla osób 

żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Przykładowe działania to: 

a. punkt interwencyjny dla uchodźców żyjących z HIV przybywających do Polski w związku 
z inwazją militarną Rosji na Ukrainę; 

b. działania typu samopomocowego dla kobiet żyjących z HIV przebywających w całej 
Polsce; przeszkolenie grupy kobiet – wolontariuszek żyjących z HIV, w zakresie 
interwencji kryzysowej oraz zasad udzielania wsparcia wraz z superwizją; 

c. indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne oraz z zakresu opieki socjalnej,  
w tym aktywizację zawodową; 

d. przygotowanie grupy peer edukatorów, którzy będą w swoim środowisku prowadzić 
działania edukacyjne;   

e. spotkania informacyjne dla osób żyjących z HIV z Ukrainy, które przewidują dłuższy 
pobyt w Polsce i tym samym korzystanie z polskiego systemu ochrony zdrowia; 

f. ogólnopolskie spotkania dla osób żyjących z HIV z udziałem osób z Ukrainy; 
g. turnus dla dzieci żyjących z HIV oraz ich bliskich; 
h. zajęcia, spotkania wsparciowe dla dzieci żyjących z HIV oraz ich bliskich. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O realizację zadania może ubiegać się każdy oferent, który spełnia wszystkie wymienione 

niżej warunki:  
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1) posiada status organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu 

publicznym, lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 cyt. ustawy;  

2) jego zadania statutowe są zbieżne z obszarem, którego dotyczy otwarty konkurs ofert;  

3) jest wiarygodny pod względem finansowym;  

4) zobowiąże się do skierowania swoich działań również do osób żyjących z HIV, pochodzących 

z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z militarną agresją Rosji na Ukrainę. 

 

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 6 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://bip.aids.gov.pl/p,76,ogloszenia 

 

KONTAKT: 

Krajowe Centrum do spraw AIDS 
ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa 
tel.: 223 317 777 w godz. 8.00 - 16.00 
fax: 223 317 776 
adres e-mail: aids@aids.gov.pl, 
Ośrodek informacji o HIV i AIDS tel.: 223 317 766 w godz. 8.00 - 16.00 
Telefon Zaufania AIDS: 226 928 226 
800 888 448 – bezpłatny 
czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00 
Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy: 
od 21.00 w każdy piątek do 9.00 w poniedziałki 

 

Dzieci Kapitana Nemo 
 

W ramach konkursu można uzyskać granty w wysokości do 15.000 zł na realizację projektów 

historycznych mających przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych 

Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Realizowane projekty 

muszą być przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat (uczniowie szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych) uczących się w gminach do 100.000 

mieszkańców. – 9 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja BGK 

 

CEL KONKURSU: 

Cel główny: poznanie losów wybitnych Polaków, którzy zasłynęli w Polsce i na świece w XIX  

i XX w., a o których nadal się nie mówi, bądź wie się niewiele. 
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Dofinansowanie otrzyma maksymalnie 30 projektów. 

Cele szczegółowe: 

1. Wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz 

uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii. 

2. Rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na 

świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza 

młodzieży. 

3. Pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, 

mało znanych i rozpoznawalnych. 

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Realizacja projektu historycznego mającego przybliżać historie wybitnych i nie tak 

powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. 

Kryteria, które musi (łącznie) spełnić projekt: 

– musi być przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów 

wszystkich klas szkół ponadpodstawowych uczących się w gminach do 100.000 mieszkańców; 

– jest realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, 

miejskich, planszowych itp.; 

– tematyka projektu powinna dotyczyć mało znanych obywateli polskiego pochodzenia, 

żyjących w XIX i XX w., zasłużonych na rzecz narodu polskiego, których działalność miała, lub 

mieć mogła, wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy; 

– projekt nie powinien dotyczyć postaci powszechnie znanych, przywódców politycznych, 

bojowników narodowowyzwoleńczych i dowódców wojskowych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Fundacje. 

2. Stowarzyszenia. 

3. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 

4. Biblioteki publiczne. 

5. Domy kultury. 

Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół 

ponadpodstawowych (wszystkie klasy), uczący się w gminach do 100 tys. mieszkańców na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: maks. 15.000 zł, 100%. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 9 maja 2022 r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: min. 30 dni, 01.09-31.12.2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  Szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej organizatora konkursu https://www.fundacja.bgk.pl/program/dzieci-

kapitana-nemo/ 

https://www.fundacja.bgk.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lista-Gmin-Dzieci-Kapitana-Nemo-do-100-tys.-stan-2020.pdf
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KONTAKT: 

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego 

im. J. K. Steczkowskiego 

Konrad Pytlakowski 

email: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl 

 

 

mPotęga 
 

Odkrywanie matematyki w origami, geometria z robotami, matematyczne przepisy  

w kuchni a nawet… pachnąca matematyka! Królowej nauk można doświadczać wszystkimi 

zmysłami a dowodzą tego nauczyciele, którzy wzięli udział w ubiegłorocznej edycji mPotęgi. 

Fundacja mBanku czeka na kolejne niestandardowe pomysły w dziewiątej edycji swojego 

flagowego programu grantowego. – 9 maja 2022 r. 

 

ORGANIZATOR:  mFundacja (Fundacja mBanku). 

 

CEL KONKURSU: 

Cele: 

1. Stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej. 

2. Zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, 

metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej. 

3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie 

praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu 

tematycznego poza program szkolny). 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty, których celem jest innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki. 

1. Projekty edukacji matematycznej skierowane do uczniów klas 4-6 (2.000 – 5.000 zł 

dofinansowania), np: 

– przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka 

jest wszechobecna i praktyczna; 

– zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, 

konkursy matematyczne; 

– stworzenie filmików edukacyjnych (np. nagrywanych telefonem komórkowym); 

– organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców; 

– prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itd. 

2. Projekty dla uczniów klas 7-8 (5.000 – 8.000 zł dofinansowania). 

Młodzież musi aktywnie brać udział w projekcie. Zespół projektowy musi składać się z lidera 

(osoby pełnoletniej) oraz co najmniej 3 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej. 

Przykłady projektów: 

– innowacyjne warsztaty, prezentacje na temat tego, ze matematyka jest wszechobecna i 

praktyczna; 

– matematyczne działania angażujące uczniów, takie jak gry, quizy, konkursy matematyczne; 

https://www.mbank.pl/mfundacja/strona-glowna/
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– filmiki edukacyjne (również nagrywanych smartfonem); 

– blogi o tematyce matematycznej. 

Organizatorzy preferują projekty rozszerzające zakres tematów poza program szkolny i 

pokazujące praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym. 

Zajęcia mogą odbywać się online lub stacjonarnie, z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów prawa oraz ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność 

statutową powyżej 1 roku). 

2. Szkoły publiczne prowadzone przez organy samorządu terytorialnego. 

3. Uczelnie wyższe. 

4. Biblioteki publiczne. 

5. Grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli  lub grupa 

młodzieży) – pod warunkiem zawarcia umowy z partnerem projektu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 2 tys. do 8 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 9 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 2-4 miesiące, 1.09.-31.12.2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/ 

 

KONTAKT: 

Kontakt: Biuro Programu „mPotęga”, e-mail: kontakt@mpotega.pl, tel: 500 791 442 

 

 

Wspólnie dla dziedzictwa 2022 
 

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań 

adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele 

Programu Wspólnie dla dziedzictwa. – 13 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Dziedzictwa 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej 

ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego 

obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych 
przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez 
niżej wymienione działania: 

a. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa 
kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, 
utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości; 

b. działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym 
tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania 
umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi 
technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości; 

c. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne  
i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do 
zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania 
społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości. 

d. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury 
zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję 
dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń 
elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania; 

e. prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, 
prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji  
i wartości zabytku. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się 

wyłącznie organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 5 tys. do 80 tys. PLN. Do 100% dofinansowania. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 13 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 13.04.2022 - 31.10.2022 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://nid.pl/dotacje/wspolnie-dla-dziedzictwa/ 

 

KONTAKT: 

Renata Olech – koordynator programu 
tel.: 22 826 02 39 wew. 112 
mobile: +48 506 364 492  
e-mail: rolech@nid.pl 
 

 

 

mailto:rolech@nid.pl
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„O ludzką twarz człowieka” 
 

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”: Żadne uwarunkowania 

(nawet pandemia) nie zwalniają nas z obowiązku posiadania i budowania owej ludzkiej 

twarzy. W sytuacjach ekstremalnego zagrożenia ta twarz jest jeszcze bardziej potrzebna. 

Prace należy składać do 14 maja 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: ks. Wacław Buryła 

 

CEL KONKURSU: Organizatorzy liczą na to, że właśnie poeci zechcą przemówić do tego 

zalęknionego świata, do ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z lękiem. Na tym polegała 

misja biblijnych proroków: mieli budzić nadzieję, ale jednocześnie wołali o nawrócenie narodu 

wybranego, o czystość etyczną i religijną. Dzisiaj szczególnie potrzebujemy słów pełnych 

prawdy i miłości. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Obywatele Polski. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie zestawu 

czterech (4) wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego. 

Organizatorzy proszą o nieprzesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy 

poetyckie. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden (1) zestaw wierszy. Wszystkie nadesłane 

wiersze powinny być opatrzone godłem (literowym – nie cyfrowym czy rysunkowym). Tym 

samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię  

i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótką notkę biograficzną koniecznie 

potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym. 

 

NAGRODY:  

Organizatorzy przewidują nagrody główne: 

Nagroda: 1.500 zł, 

Nagroda: 1.000 zł, 

Nagroda: 600 zł + konkursowa statuetka). 

Nagrody dodatkowe: wyróżnienia główne (5 x 300 zł) i wyróżnienia dodatkowe (do druku). 

Ponadto, z okazji jubileuszu XXV-lecie konkursu zostanie wydany przekrojowy Almanach 

obrazujący twórcze dokonania laureatów w formie wyboru najwartościowszych utworów. 

 

TERMIN: 

Wiersze należy nadsyłać  do 14 maja 2022 r. na adres: 

ks. Wacław Buryła 

ul. Polna 2 

56-320 Krośnice 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.wacburyla.plio.pl/article/o-ludzka-twarz-czlowieka-konkurs-komunikat-155.html  

 

http://www.wacburyla.plio.pl/article/o-ludzka-twarz-czlowieka-konkurs-komunikat-155.html
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KONTAKT: 

kom. 693 104 588  

e-mail: wacburyla@wp.pl  

 

 

„Cześć Dziewczyny” – Program Grantowy – Polska / Ukraina 
 

Pierwsza Edycja Programu Grantowego ,,Cześć Dziewczyny!” powstała jako odpowiedź na 

potrzeby milionów uchodźczyń i uchodźców, którzy zmuszeni byli uciekać z objętej wojną 

Ukrainy. Nabór wniosków trwa do 15 maja 2022 roku. 

 

ORGANIZATOR: Fundacja Kulczyk Foundation 

  

O PROGRAMIE: Program Grantowy Kulczyk Foundation ,,Cześć Dziewczyny!” Ukraina 2022  

I Edycja powstał jako odpowiedź na potrzeby milionów kobiet i dzieci, które uciekły ze swojego 

kraju w związku z bestialskim atakiem Rosji na Ukrainę. Co do zasady wsparcie uzyskają więc 

takie projekty i inicjatywy społeczne, których owocem będzie poprawa sytuacji ukraińskich 

dziewczyn, kobiet, matek, żon. Pragniemy w ten sposób wesprzeć je w bardzo trudnej sytuacji. 

Chcemy ukoić lęki i rozpacz.  

Czas jest szczególnie tragiczny. To na nie bowiem spadł trud zapewnienia spokoju i domu 

swoim rodzinom. Muszą zadbać o zdrowie psychiczne swoich dzieci. Muszą zawalczyć o siebie. 

Celem działań realizowanych w ramach wybranych projektów będzie budowa rzeczywistości, 

do której jak najszybciej powróci pokój, zagości w niej ład i tak ważna w tym momencie 

normalność.  

Pragniemy, żeby przedsięwzięcia zgłoszone przez Państwa do Programu stały się katalizatorem 

poprawy sytuacji ukraińskich kobiet i dzieci. Przede wszystkim, żeby działania pozwoliły jak 

najszybciej pozbyć się wojennej traumy.  

Chcemy jednak wyraźnie zaznaczyć, że hasło „Cześć Dziewczyny!” to hasło uniwersalne.  

I w równym stopniu co Ukrainek, dotyczy także innych kobiet i dzieci z wielu krajów na świecie, 

które każdego dnia zmuszane są opuścić swoje domy i uciekać przed wojną. One również będą 

objęte Programem i również projekty skierowane do nich mogą uzyskać dofinansowanie. 

 

CEL PROGRAMU: Celem działań realizowanych w ramach wybranych projektów będzie 

budowa rzeczywistości, w której znów zagoszczą Pokój, Ład i Bezpieczeństwo. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty zgłoszone w ramach Programu będą oceniane z perspektywy realizacji celów 

Funduszu i Programu:  

1. Wsparcie relacji rodzinnych.  

2. Wsparcie psychologiczne.  

3. Wsparcie adaptacji społecznej w nowej rzeczywistości.  

4. Tworzenie nowych miejsc pracy.  

5. Aktywizacja kobiet i osób starszych.  

6. Wsparcie kanałów pomocy humanitarnej.  

mailto:wacburyla@wp.pl
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7. Wsparcie edukacji i inicjatyw naukowych.  

8. Wsparcie inicjatyw kulturalnych, szczególnie w wymiarze lokalnym.  

9. Aktywizacja biznesowa relacji polsko–ukraińskich.  

10. Trwałość proponowanej infrastruktury społecznej. 

 

Projekty zgłoszone w ramach Programu będą oceniane również według kryteriów:  

1. Zorientowanie projektu na realną zmianę i poprawę sytuacji kobiet i dzieci (zwłaszcza 

dotkniętych wojną, uchodźctwem i wykluczeniem społecznym)  

2. Współpraca ze społecznością lokalną  

3. Zaangażowanie w projekt podmiotów ukraińskich lub osób pochodzenia ukraińskiego 

lub podmiotów lub osób (uchodźców) z innych krajów objętych wojną  

4. Zaspokojenie autentycznych potrzeb beneficjentów/beneficjentek zmagających się  

z problemem  

5. Transparentność i skuteczność Wnioskodawcy/Wnioskodawczyni  

6. Walor edukacyjny projektu  

7. Dbałość o skuteczność i efektywność ́projektu  

8. Wiarygodny i rzetelny kosztorys  

9. Udział wolontariuszy/wolontariuszek w projekcie. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Program kierowany jest do organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, instytucji kultury, przedsiębiorstw społecznych oraz 

jednostek samorządu terytorialnego – utworzonych i działających zgodnie z prawem polskim 

oraz prowadzących działalność na rzecz społeczności na terenie Polski lub w Ukrainie – które 

mogą składać wnioski o przyznanie grantu w ramach Programu (dalej 

,,Wnioskodawcy”/,,Wnioskodawczynie”). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100 000 złotych 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 maja 2022 roku 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Rozpoczęcie realizacji projektu powinno nastąpić nie później 

niż w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Laureat/Laureatka są zobowiązany rozliczyć 

się z otrzymanego grantu do 15 maja 2023 roku do godz. 23:59. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-ukraina-program-grantowy-

czesc-dziewczyny  

 

KONTAKT: 

ul. Krucza 24-26 

00-526 Warszawa 

TELEFON  +48 22 522 3131 

E-MAIL office@kulczykfoundation.org.pl 

https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-ukraina-program-grantowy-czesc-dziewczyny
https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-ukraina-program-grantowy-czesc-dziewczyny
tel:+48%2022%20522%203131
mailto:office@kulczykfoundation.org.pl
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Super Koderzy 
 

Fundacja Orange prowadzi nabór szkół do programów edukacyjnych MegaMisja oraz 

#SuperKoderzy. Celem obydwu programów jest rozwój kompetencji cyfrowych dzieci  

i młodzieży. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 maja br. 

 

ORGANIZATOR: Fundacja Orange 

 

O PROGRAMIE: MegaMisja to program nowoczesnej edukacji skierowany do uczniów klas 1-

3. Program ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci poprzez naukę krytycznego 

podejścia do treści w sieci, netykiety, ochrony prywatności, zachowania bezpieczeństwa oraz 

wartościowego spędzania czasu przed nośnikami treści cyfrowych. Wszystkie działania 

skierowane do uczniów są realizowane w formie zabawy, w której dzieci pomagają 

animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika. 

Program #SuperKoderzy polega na organizacji lekcji podstaw programowania dla klas 4-8. 

Wspomniane lekcje odbywają się podczas nauki takich przedmiotów jak: historia, język polski, 

muzyka, matematyka, lekcje przyrody oraz język obcy. Od września br. część scenariuszy 

opracowanych w ramach programu będzie dostępna w języku ukraińskim. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Program #SuperKoderzy polega na organizacji lekcji podstaw programowania dla klas 4-8. 

Wspomniane lekcje odbywają się podczas nauki takich przedmiotów jak: historia, język polski, 

muzyka, matematyka, lekcje przyrody oraz język obcy. Od września br. część scenariuszy 

opracowanych w ramach programu będzie dostępna w języku ukraińskim. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Szkoły podstawowe (klasy 1-3) i #SuperKoderzy (klasy 4-8). To pomysł na to, by dbać o zdrowe 

nawyki cyfrowe swoich uczniów, o rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli, a także 

zdobywać nagrody dla swoich placówek. 

Inicjatywy wpisują się w podstawę programową, a udział w nich jest w pełni darmowy. 

Nauczyciele nie muszą być informatykami ani specjalistami od technologii, bo kompleksowo 

przygotowujemy ich do prowadzenia zajęć i zapewniamy wsparcie przez cały czas projektu. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 16 maja br. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.fundacja.orange.pl/nabor-szkol  

 

KONTAKT: 

#SuperKoderzy 

+48 502 091 955 

superkoderzy@biuroprogramu.online  

 

http://www.fundacja.orange.pl/nabor-szkol
mailto:superkoderzy@biuroprogramu.online
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Czuwamy! Pamiętamy! 
 

W ramach programu można składać wnioski na odnowienie Miejsc Pamięci. W ciągu 

czterech dotychczasowych edycji wsparcie uzyskało aż 99 projektów dotyczących 

rewitalizacji miejsc pochówku lokalnych bohaterów. Wniosek należy złożyć w terminie do 

16 maja 2022 roku. 

 

FUNDATOR: Orlen Fundacja  

 

O PROGRAMIE: Patronat Honorowy nad Programem objął Instytut Pamięci Narodowej 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Program Czuwamy! Pamiętamy! pielęgnuje pamięć o przodkach i dostarcza cennych lekcji 

historii.  W ramach programu można składać wnioski na odnowienie Miejsc Pamięci. W ciągu 

czterech dotychczasowych edycji wsparcie uzyskało aż 99 projektów dotyczących rewitalizacji 

miejsc pochówku lokalnych bohaterów. 

 

CEL PROGRAMU: Celem głównym Programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcą nie może być: 

a) partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony; 

b) związek zawodowy; 

c) organizacja pracodawców; 

d) przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej; 

e) osoba fizyczna; 

f) wspólnota mieszkaniowa; 

g) sołectwo; 

h) spółka prawa handlowego; 

i) spółdzielnia socjalna; 

j) spółka non-profit; 

k) przedsiębiorstwo społeczne; 

l) rada rodziców. 

Wnioskodawcą może być podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, jeśli jest jednocześnie wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota Grantu nie może przekroczyć kwoty brutto 10.000,00 zł 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 16 maja 2022 roku. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: pomiędzy 22 sierpnia 2022 r. a 31 marca 2023 r. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx  

 

KONTAKT: 

fundacja@orlen.pl  

 

 

Koalicje dla Niepodległej 
 

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków w ramach Rządowego Programu 

Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022 (Priorytet 2, Schemat 2A Wieloletniego 

Programu Rządowego „Niepodległa”). Wnioski należy składać do 16 maja 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Biuro Programu „Niepodległa” 

 

O PROGRAMIE: 

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma 

podmiotami. 

Podmioty, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów: 

– jednostki samorządu terytorialnego; 

– państwowe i samorządowe instytucje kultury; 

– archiwa państwowe; 

– kościoły i związki wyznaniowe; 

– przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze (publiczne i niepubliczne); 

– uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; 

– państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe; 

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 

– organizacje pozarządowe; 

– spółdzielnie mieszkaniowe; 

– spółdzielnie socjalne w myśl ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Granty uzyskane w ramach naboru można 

przeznaczyć na realizację działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających 

wiedzę o lokalnych wydarzeniach (w szczególności z lat 1917-1922) oraz uwzględniających 

lokalny kontekst i dziedzictwo kulturowe. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 

1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  

w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów 

samorządowych). 

http://www.fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx
mailto:fundacja@orlen.pl
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2. Organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Od 5 tys. do 30 tys. zł 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 16 maja 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.granty.pl/413618/  

 

KONTAKT: 

kontakt@niepodlegla.gov.pl  
 

Obywatele, równość, prawa i wartości 
 

Wspieranie, rozwijanie i wdrażanie kompleksowych polityk w celu ochrony i promować 

prawa dziecka. Program na celu budowanie otwartych, opartych na prawach, 

demokratycznych, równych i integracyjnych społeczeństw opartych na praworządności. 

Wnioski można składać do 18 maja 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Europejska Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów 

 

CEL PROGRAMU: Program na celu budowanie otwartych, opartych na prawach, 

demokratycznych, równych i integracyjnych społeczeństw opartych na praworządności. 

Obejmuje to dynamiczne i mające silną pozycję społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie do 

udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej 

różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o nasze wspólne wartości, historię  

i pamięć o przeszłości.. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wspieranie, rozwijanie i wdrażanie kompleksowych polityk w celu ochrony i promować 

prawa dziecka. 

Działania, które mogą być sfinansowane w ramach tego naboru: 

- ustanowienie długoterminowych i zrównoważonych programów oraz rozwiązania - 

uczestnictwa dzieci na poziomie lokalnym i krajowym, w tym w szkołach; 

- udzielanie wsparcia i poszerzanie zakresu działania istniejących mechanizmów 

partycypacyjnych dziecka w celu osadzenia ich w szerszym zakresie procesów decyzyjnych  

i systemu demokratycznego na poziomie lokalnym i krajowym; 

- wzajemne uczenie się, działania szkoleniowe, wymiana dobrych praktyk, współpraca, w tym 

identyfikowanie dobrych praktyk; 

http://www.granty.pl/413618/
mailto:kontakt@niepodlegla.gov.pl
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- budowanie zdolności i działania szkoleniowe na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym 

władze; 

- szkolenia i działania uświadamiające dla dzieci i dorosłych na temat prawa do: być 

wysłuchanym i na uczestnictwo dziecka 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje pozarządowe określone w regulaminie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można składać do 18 maja 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

WWW.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/cerv-2022-child  

 

KONTAKT: 

www.ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks;programCode=CERV  

 

Konkurs MSiT: Program wspierania sportów nieolimpijskich 
 

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił kolejny Program wsparcia sportu 

wyczynowego w Polsce. Na dofinansowanie przygotowań i startów w dyscyplinach 

nieolimpijskich w 2022 roku ministerstwo przeznaczy rekordową kwotę 25 milionów 

złotych! – 31 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

CEL KONKURSU: 1. Celem „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez 

dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie 

międzynarodowym w 2022 roku” (dalej „Program”) jest:  

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

potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych 

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;  

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

osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych;  

3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego  

i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia  

w wieloletnim procesie treningowym. 

 

 

 

http://www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child
http://www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child
http://www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks;programCode=CERV
http://www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks;programCode=CERV


     

53  

   

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Koszty bezpośrednie: 

Szkolenie: 

a) Zgrupowania i konsultacje krajowe  

b) Zgrupowania i konsultacje zagraniczne  

Współzawodnictwo:  

a) Zawody krajowe  

b) Zawody zagraniczne  

c) Zawody mistrzowskie 

 

Koszty bezpośrednie: 

Wspomaganie: 

a) Doszkalanie kadry szkoleniowej  

b) Suplementy diety, odżywki, leki itp.  

c) Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego  

d) Badania diagnostyczne oraz monitoring treningu i zawodów  

e) Składki do organizacji międzynarodowych  

 

Inne: 

a) Stypendia sportowe wraz z pochodnymi  

b) Ubezpieczenia zawodników kadry narodowej  

c) Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW 

 

Koszty pośrednie: 

a) Wynajem lokalu siedziby właściwego pzs  

b) Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów 

komputerowych  

c) Konserwacja urządzeń biurowych i środków transportu  

d) Korespondencja i łączność oraz opłaty bankowe  

e) Koszty utworzenia, administrowania, modyfikacji strony www – do publikacji informacji 

związanych z realizowanym zadaniem  

f) Nośniki energii  

g) Niezbędne koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadania określonego  

w umowie osób nieuczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia  

h) Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie (z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, 

nagród, premii 

i) Koszty transportu  

j) Inne wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

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

przedstawicielami Polski w międzynarodowych federacjach w sportach i w konkurencjach 

objętych programem The World Games w 2022 roku (dalej jako: TWG 2022), posiadające 
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dokument potwierdzający (przez właściwą organizację międzynarodową), że są uprawnione 

do powołania reprezentacji Polski na zawody finałowe TWG 2022. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Do 95% dofinansowania. Kwota dofinansowania nieznana. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

miedzynarodowym-w-2022-roku 

 

KONTAKT: 

+48222443264 

Infolinia dla Obywatela 
+48222500138 
Czynna w dni robocze 
w godzinach 8:15-16:15 

 

Laboratoria Przyszłości 
 

Trwa kolejny nabór wniosków w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Nabór 

przeznaczony jest dla wszystkich podstawowych szkół niesamorządowych oraz polskich 

szkół za granicą. Budżet naboru wniosków wynosi 183 mln. złotych. Ostateczny termin 

składania wniosków upływa 31 maja 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

O PROGRAMIE: Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą 

prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów 

i rozwijaniu zainteresowań. 

 

CEL PROGRAMU: Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych  

w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, 

technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy 

prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, 

dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie  

tel:+48222443264
tel:+48222500138
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i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości  

z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach programu można uzyskać granty 

na nowoczesny sprzęt niezbędny do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci  

i młodzieży, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań, itd. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Obecnie trwa nabór dla podstawowych szkół 

niesamorządowych, w tym dla:  

• Szkół publicznych  
• Szkół niepublicznych  
• Publicznych i niepublicznych szkół artystycznych  
• Publicznych szkół w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich 

 

UWAGA! Do udziału w naborze zapraszamy również podstawowe szkoły samorządowe, 

które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie.   

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  Maksymalna wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby uczniów  
w danej szkole wynikającej z danych systemu informacji oświatowej. W przypadku szkoły,  
w której liczba uczniów jest niższa niż 235, kwota wsparcia wynosi:   

a. 30 000 zł – w szkole do 100 uczniów,  
b. 60 000 zł – w szkole do 200 uczniów,   
c. 70 000 zł – w szkole do 234 uczniów.   

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 maja 

2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

• 30 czerwca 2023 – ostateczny termin na dostarczenie zamówionego wyposażenia 
Laboratoriów Przyszłości do szkół niesamorządowych, 

• 30 czerwca 2023 – ostateczny termin na zaopatrzenie szkół samorządowych  
i niesamorządowych w wyposażenie z katalogu podstawowego Laboratoriów 
Przyszłości. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/laboratoria  

 

KONTAKT: 

Masz pytanie dotyczące programu Laboratoria Przyszłości? 

• Zadzwoń na infolinię: +48 222 500 144 (infolinia działa od poniedziałku do piątku w 
godzinach 6:00-20:00 , a w soboty i niedziele w godzinach 08:00-18:00) lub 

• zadaj pytanie przez formularz kontaktowy. 
 

https://www.gov.pl/web/laboratoria
tel:+48222500144
https://www.webankieta.pl/ankieta/659240/laboratoria-przyszlosci-zadaj-pytanie.html
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Wsparcie działań organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy 
 

W trybie pilnym rząd zdecydował o przeznaczeniu 10 mln złotych dla organizacji 

pomocowych, które są zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy. – 31 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

O PROGRAMIE: W związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem 

do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni 

działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów informuje, że na podstawie art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) Prezes Rady Ministrów może zlecić 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 (organizacji) 

ustawy realizację zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu 

humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy  

i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom  

i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• koordynacji działalności organizacji udzielających pomocy w punktach recepcyjnych 
uchodźców, w tym na dworcach kolejowych i autobusowych, miejscach rejestracji 
uchodźców, miejscach tymczasowego zakwaterowania, wyżywienia, koordynacji 
logistyki i magazynów, koordynacji placówek dla uchodźców, jeśli są prowadzone przez 
organizacje, 

• koordynacji zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych, 

• koordynacji działań wolontariuszy, 

• organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego, prawnego , zawodowego  
i językowego, 

• organizacji i prowadzenia nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych  
w grupach zorganizowanych, 

• zapewnienie niezbędnych warunków do utrzymania wolontariuszy, którzy świadczą 
służbę poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia, 
przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności 
cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kosztów przejazdu z miejsca 
zamieszkania do miejsca pełnienia służby pod warunkiem, że służba taka jest pełniona 
nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia i w wymiarze 
odpowiadającym pełnemu etatowi, 

• zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa)  i ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku 
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świadczenia służby w miejscu zakwaterowania nieprzerwanie przynajmniej przez okres 
jednego tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie, 

• zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) w przypadku świadczenia służby 
w miejscu zakwaterowania w sposób nieregularny. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wolontariuszami, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu 

mogą być obywatele UE oraz obywatele Ukrainy. Organizacja musi wykazać w ofercie, że ma 

możliwości zrealizowania zadania, w tym dysponuje niezbędnymi do tego zasobami, na 

obszarze wskazanym w ofercie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 100 tys. do 500 tys. PLN. Do 100% dofinansowania. Wkład 

własny nie jest wymagany. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy, 

nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-mozliwosci-zlecenia-realizacji-zadania-

publicznego 

 

KONTAKT: 

Al. Ujazdowskie 1/3 

00-583 Warszawa 

Infolinia dla Obywatela 

+48222500115 

 

Inicjatywy edukacyjne Narodowego Banku Polskiego  
  

ORGANIZATOR: Narodowy Bank Polski  

  

O PROGRAMIE:  

NBP dofinansowuje przede wszystkim:  

−  koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty 
osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty 
przeprowadzenia ewaluacji),  

−  koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty 
techniczne),  

−  koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie  

tel:+48222500115
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edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów). 

Odbiorcami projektów mogą być następujące grupy:  

−  dzieci i młodzież,  

−  nauczyciele i kadra naukowa,  

−  osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym: (osoby 
niepełnosprawne, osoby w wieku 55+, bezrobotni),  

−  młodzież wchodząca na rynek pracy.  
Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie cztery projekty edukacyjne.  

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP.  

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. 

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, 

olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe 

dystrybuowane nieodpłatnie.  

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie to:  

1) Inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP.  

2) Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych 

oraz po 45 roku życia).  

3) Zarządzanie przedsiębiorstwem.  

4) Gospodarowanie budżetem domowym.  

5) Zapobieganie wykluczeniu finansowemu.  

6) Pieniądz.  

7) Gospodarka rynkowa.  

8) Instytucje i usługi finansowe.  

9) Nowe horyzonty myśli ekonomicznej.  

Corocznie ustalana jest lista priorytetów na dany rok.  

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:   

Podmioty prawa polskiego:  

− osoby prawne,  

− inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji 

zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze 

samorządowe.  

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  do 30.000 zł.  

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  Nabór jest ciągły, wniosek należy złożyć co najmniej 90 dni 

przed datą rozpoczęcia projektu.  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

  

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
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KONTAKT:  

Narodowy Bank Polski T: 22 

185 13 36 i 22 185 28 53  

sekretariat.dew@nbp.pl   

 

  

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego  
  

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

  

FUNDATOR:  Fundacja  PKO Banku Polskiego  

  

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

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

środowiska, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy  

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

oraz organizacji i wspierania wolontariatu.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

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

zaangażowanie podmiotów prawnych, które działają na danym terenie (organizacji 

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

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

przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę 

pomocy,  a następnie koordynuje proces jej udzielania.  

  

Fundacja angażuje się w projekty realizowane w następujących siedmiu obszarach 

programowych:  

• EDUKACJA – wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji  

w Polsce;  

• TRADYCJA – kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz 

wychowanie w duchu patriotyzmu;  

• NADZIEJA – pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem 

w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych;  

• ZDROWIE – ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna;  

• KULTURA – ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz 

wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej 

pro bono;  

• EKOLOGIA – podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na 

upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza 

akwenów wodnych;  

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

jak również osób niepełnosprawnych.  
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  Organizacje pozarządowe   

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór ciągły   

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 

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

poprzez formularz dostępny na stronie: 

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

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

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

na:  

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

• realizację zadań o charakterze sponsoringowym,  

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

i samorządów zawodowych oraz organizacji pracodawców,  

• przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów formalnych przyjętych przez 

Fundację.  

 

Darowizny od Fundacji PGE  
  

ORGANIZATOR:  Fundacja PGE  

  

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

postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.  

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:  

• nauka i edukacja  

• lecznictwo i ochrona zdrowia  

• pomoc społeczna  

• działalność ekologiczna i ochrona środowiska  

• sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.  

Fundacja przekazuje darowizny, które są świadczeniem pieniężnym na rzecz osób prawnych   

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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane   

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

1. fundacjom;  

2. stowarzyszeniom;  

https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/
https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/
https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1
https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1
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3. szkołom;  

4. uczelniom wyższym;  

5. domom dziecka;  

6. placówkom opiekuńczym;  

7. publicznym zakładom opieki zdrowotnej;  

8. innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra 

publicznego;  

pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się 

do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego. 

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

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

rzecz Podmiotów z przeznaczeniem na pomoc indywidualną osobom fizycznym.  

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:   Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub 

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

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

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

wniosku o udzielnie darowizny przez Radę Fundacji.  

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór ciągły. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku 

wynosi ok. 4 tygodni.  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO wspieranie lokalnych działań 

strażniczych w Polsce  
  

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek  

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

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

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

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

aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu 

strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej 

pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju  

i wzmacniania działalności strażniczej. – nabór ciągły 

  

FUNDATOR: Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski   

  

 

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

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:   

 •  odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:   

o ochrona integralności i praworządności działania instytucji 

publicznych, o  ochrona praw obywatelskich i wartości 

konstytucyjnych,   

o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych 

sprawach publicznych, o  przeciwdziałanie przemocy w życiu 

publicznym,   

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

reakcji obywateli,   

• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  •  zrealizowana 

będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy.   

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu planujemy wesprzeć 

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

nawiązujące do niej, o następującym charakterze:  

• systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;  

• konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany  

w wybranym obszarze życia publicznego;  

• działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce  

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

z działalności strażniczej wnioskodawcy.  

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:   

• fundacje,   

• stowarzyszenia,   

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania.   

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

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

Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 

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

  

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

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły  

  

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

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

  

KONTAKT:  

Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski  ul. Szpitalna 5/3   

00-031 Warszawa   

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

julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl  

www.funduszobywatelski.pl    
 

  

Fundusz Praw Kobiet 
 

Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz ochrony 

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

 

ORGANIZATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

O PROGRAMIE: W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa 

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

ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, 

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

organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw 

kobiet i udzielającym im pomocy. 

 

CEL KONKURSU: Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na 

rzecz ochrony praw kobiet i udzielających im pomocy 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Pomoc doraźna: 

– prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki  

i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz 

przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; 

– organizacja i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym i 

poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych. 

2. Wsparcie i doradztwo: 

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

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

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

badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji. 

3. Działania prawne i rzecznicze: 

– podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, 

przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), 

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
http://www.funduszobywatelski.p/
http://www.funduszobywatelski.pl/
http://www.funduszobywatelski.pl/
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– dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami 

międzynarodowymi. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie działające na 

rzecz ochrony praw kobiet. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: realizacja zadania w trybie ciągłym 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: Fundacja im. Stefana Batorego 

Agnieszka Zowczak 

Alina Wasilewska 

T: +48 796 332 145 

prawakobiet@batory.org.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://granty.pl/kalendarz/fundusz-praw-kobiet/
mailto:prawakobiet@batory.org.pl
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 
 

Stypendia krajowe: 

 

• Święciechowa – stypendia sportowe 2022 

Dla: uczniowie, studenci, inni 

Zasięg: wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 25 kwietnia 2022 r. 

 

Urząd Gminy Święciechowa  

ul. Rynek 14A, pok. nr 3  

64-115 Święciechowa  

tel. 65 53 33 524 

http://swieciechowa.pl/ 

 

• Program stypendialny POLONISTA 2022  

organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

Dla: studenci, doktoranci, naukowcy 

Zasięg: międzynarodowe, ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 29 kwietnia 2022 r. 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  

ul. Polna 40  

00-635 Warszawa  

tel. 22 390 35 47  

polonista@nawa.gov.pl  

nawa.gov.pl 

 

• Stypendia dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego 

2022  

organizator: Urząd Miasta Poznania 

Dla: doktoranci, naukowcy 

Zasięg: wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2022 r. 

 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania  

ul. Za Bramką 1  

61-842 Poznań  

tel. 61 878 5695  
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rmwm@um.poznan.pl  

poznan.pl 

 

• 20 Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz  

organizator: Fundacja Shalom i Centrum Kultury Jidysz 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 3 maja 2022 r. 

 

Centrum Kultury Jidysz  

ul. Andersa 15  

00-159 Warszawa  

zumerkurs@shalom.org.pl  

www.jidyszland.pl 

 

• Student Depot: program stypendialny  

organizator: Student Depot 

Dla: uczniowie, studenci 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 11 maja 2022 r. 

 

Student Depot  

ul. Litewska 1  

00-581 Warszawa  

tel. 500 110 920  

kontakt@studentdepot.pl  

konkurs.studentdepot.pl 
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Stypendia zagraniczne: 

 

• Rezydencje artystyczne European Media Artists in Residence Exchange 

(EMARE) 2022  

organizator: European Media Art Platform 
Dla: absolwenci, doktoranci, inni 

Zasięg: Unia Europejska 

Termin składania wniosków: 27 kwietnia 2022 r. 

Werkleitz Gesellschaft e.V. / European Media Art Platform (EMAP)  

Schleifweg  

6 D-06114 Halle (Saale)  

info@emare.eu  

www.emare.eu 

 

• Program im. Bekkera dla doktorantów i naukowców 2022  

organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
Dla: doktoranci, naukowcy 

Zasięg: Cały Świat 

Termin składania wniosków: 10 maja 2022 r. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  

ul. Polna 40  

00-635 Warszawa  

tel. 22 390 35 00  

biuro@nawa.gov.pl  

nawa.gov.pl 

 

• Program re:constitution – stypendia naukowo-badawcze 2022/23  

organizator: Forum Transregionale Studien, Democracy Reporting 

International, Stiftung Mercator 
Dla: absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni 

Zasięg: Niemcy, Unia Europejska 

Termin składania wniosków: 10 maja 2022 r. 

Forum Transregionale Studien  

Wallotstraße 14  

14193 Berlin tel. +49 30 / 89 001 453  

reconstitution@trafo-berlin.de 

 www.reconstitution.eu 

 
 

mailto:reconstitution@trafo-berlin.de
http://www.reconstitution.eu/
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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”  

  

 

  

  

  

 
  

  

  

  

 


