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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  
 

Dodatkowy konkurs MRiPS: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 
 

W ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert do programu Asystent osobisty osoby  

z niepełnosprawnościami organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dodatkowe 12,7 mln 

zł. Wcześniej w ramach tegorocznej edycji programu przyznano dofinansowanie na kwotę 

blisko 92,6 mln zł. – 11 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

 

CEL KONKURSU: 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  

w życiu społecznym, którego adresatami są: 

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  

i edukacji oraz 

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:  

a) o stopniu znacznym lub  

b) o stopniu umiarkowanym, lub  

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 

Program ma także zapewniać: 

1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności przez umożliwienie 

im jak najbardziej niezależnego życia; 

2) wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, 

rozrywkowych lub sportowych itp.; 
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4) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, także w różnych wymiarach życia i funkcjonowania 

społecznego; 

5) wykorzystanie potencjału podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) – posiadających statutowy 

zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz faktycznie 

prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem 

złożenia oferty. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  

w życiu społecznym, którego adresatami są: 

3) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  

i edukacji oraz 

4) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:  

d) o stopniu znacznym lub  

e) o stopniu umiarkowanym, lub  

f) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 

Program ma także zapewniać: 

6) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności przez umożliwienie 

im jak najbardziej niezależnego życia; 

7) wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

8) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, 

rozrywkowych lub sportowych itp.; 
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9) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, także w różnych wymiarach życia i funkcjonowania 

społecznego; 

10) wykorzystanie potencjału podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) – posiadających statutowy 

zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz faktycznie 

prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem 

złożenia oferty. 

Dodatkowym założeniem Programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły 

osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, tj.: 

1)  osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  

2) dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności wymagające: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji 

‒ w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z 

mobilnością i komunikacją. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie oferty w ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się 

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz podmioty, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz faktycznie prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co 

najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty. Biorąc pod uwagę, że jest to dodatkowy otwarty 

konkurs ofert, mogą w nim startować wyżej wymienione podmioty, które realizowały Program 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020–2021, zwane dalej 

„realizatorami Programu”, które będą samodzielnie realizować Program. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 50 tys. PLN. Do 100% dofinansowania 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 11 lutego 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1349,ogloszenie-o-dodatkowym-otwartym-konkursie-

ofert-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022 

 

KONTAKT: 

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu prosimy kontaktować się z Biurem 

Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie, tel.: 22 461 60 00, e-mail: 

sekretariat.bon@mrips.gov.pl. 

 

Dodatkowy konkurs MRiPS: Opieka wytchnieniowa 
 

Rusza dodatkowy konkurs ofert w ramach programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022. 

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dodatkowe 12,7 mln zł. Oferty można składać 

do 11 lutego br. Wcześniej zaakceptowano oferty na kwotę ponad 40 mln zł. – 11 lutego 

2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

 

O PROGRAMIE: Program Opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie dla opiekunów i bliskich 

osób z niepełnosprawnościami – szansa na złapanie oddechu, załatwienie własnych spraw lub 

po prostu odpoczynek ze świadomością, że podopieczny jest w dobrych rękach. 

 

CEL KONKURSU: 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;  

2) osobami posiadającymi: 

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo 

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)  
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– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 

wytchnieniowej. 

W ramach Programu planuje się wprowadzić usługi opieki wytchnieniowej dla osób 

niepełnosprawnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 3000 osób.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;  

2) osobami posiadającymi: 

c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo 

d) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)  

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 

wytchnieniowej. 

W ramach Programu planuje się wprowadzić usługi opieki wytchnieniowej dla osób 

niepełnosprawnych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 3000 osób.  

Program ma także zapewniać: 

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:  

a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki 

wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b) wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 

z późn. zm.), zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi” – posiadających 
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statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz 

prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed 

dniem złożenia ofert, zwanych dalej „realizatorami Programu”; 

2) w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: 

czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze 

sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie oferty w ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się 

organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób  

z niepełnosprawnością oraz faktycznie prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres 

co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty. Biorąc pod uwagę, że jest to dodatkowy otwarty 

konkurs ofert, mogą w nim startować wyżej wymienione podmioty, które realizowały Program 

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – 

edycja 2020-2021, zwane dalej „realizatorami Programu”. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 50 tys. PLN. Do 100% dofinansowania  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 11 lutego 2022 r. 

 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1351,ogloszenie-o-dodatkowym-otwartym-konkursie-

ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-

z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022 

 

KONTAKT: 

ul.Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa   

Telefon (22) 461 60 00   

e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl 
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie 

wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 

2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie 

podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wyznacza się termin składania ofert do 11 lutego 2022 

r. 

OGŁASZAJĄCY: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 

CEL KONKURSU: wykonywanie rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i 

upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach 

wojny i okresu powojennego. 

 2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności 

niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi 

wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci. 

W zakresie realizacji powyższych zadań środki w formie dotacji celowych przeznaczone będą 

m. in. na: 

 1. Dofinansowanie prowadzenia działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP 

poprzez organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji historycznych, konferencji, 

koncertów, festiwali, spektakli, marszów, rajdów, spotkań kombatantów z młodzieżą oraz 

działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz pogłębianie wiedzy historycznej i tożsamości 

narodowej wśród młodego pokolenia, głównie młodzieży szkolnej poprzez m.in. wsparcie 

edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej. 
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 2. Dofinansowanie trwałego upamiętniania walk i męczeństwa (miejsc, faktów, wydarzeń oraz 

postaci z tym związanych) w formie tablic pamiątkowych, pomników, obelisków, medali, 

sztandarów. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje 

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

i o wolontariacie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań 

wynosi 1 000 000 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 11 lutego 2022 r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania 

w roku 2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://bip.kombatanci.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:ogloszeni

e-otwartego-konkursu-ofert-na-2022-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-

rzadowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej-pielegnowania-polskosci-

oraz-rozwoju-swiadomosci-narodowej-obywatelskiej-i-kulturowej&catid=30&Itemid=125  

 

KONTAKT: 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,  

ul. Wspólna 2/4,  

00-926 Warszawa, 

info@kombatanci.gov.pl 

 

Nabór na Operatora Programu MSiT: Klub 
 

Rozpoczął się nabór wniosków do nowej edycji Programu Klub. W formule programu zaszła 

istotna zmiana – ogłoszenie Programu dotyczy wyboru ogólnopolskiego Operatora 

Programu, który dokona rekrutacji klubów do wsparcia! Budżet na realizację tegorocznego 

Programu Klub jest najwyższy w historii i wynosi 66,5 miliona złotych. – 14 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

CEL KONKURSU: Głównymi celami programu są: 

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,  

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej 

aktywności fizycznej, 

https://bip.kombatanci.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2022-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rzadowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej-pielegnowania-polskosci-oraz-rozwoju-swiadomosci-narodowej-obywatelskiej-i-kulturowej&catid=30&Itemid=125
https://bip.kombatanci.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2022-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rzadowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej-pielegnowania-polskosci-oraz-rozwoju-swiadomosci-narodowej-obywatelskiej-i-kulturowej&catid=30&Itemid=125
https://bip.kombatanci.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2022-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rzadowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej-pielegnowania-polskosci-oraz-rozwoju-swiadomosci-narodowej-obywatelskiej-i-kulturowej&catid=30&Itemid=125
https://bip.kombatanci.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2022-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rzadowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej-pielegnowania-polskosci-oraz-rozwoju-swiadomosci-narodowej-obywatelskiej-i-kulturowej&catid=30&Itemid=125
mailto:info@kombatanci.gov.pl
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3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury 

organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji 

sportowej dzieci i młodzieży, 

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,  

5) stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału 

infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadanie będące przedmiotem dofinansowania polega na wyłonieniu operatora programu, 

który będzie go realizował wykorzystując struktury organizacyjne sportu polskiego oparte na 

klubach sportowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują 

zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Operator 

przeznaczy dofinansowanie na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe 

(komponent obowiązkowy), organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego 

(komponenty fakultatywne).  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Program skierowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności 
statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.  
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 15 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 stycznia do 31 grudnia  2022 r., przy czym kluby 

sportowe, które pozyskały środki w ramach programu są zobowiązane do ich wykorzystania 

najpóźniej do 30 listopada 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-

dotyczacy-wylonienia-ogolnopolskiego-operatora-programu-klub 

 

KONTAKT: 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

Skontaktuj się z nami 
+48222443264 
Infolinia dla Obywatela 
+48222500138 
Czynna w dni robocze 
w godzinach 8:15-16:15 

tel:+48222443264
tel:+48222500138
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„Poprawa dostępu do kultury i sztuki” 
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Kultura” ogłosił 

nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach działania 

2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. – 14 lutego 2021 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

CEL KONKURSU: Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego 
dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, 
uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków 
dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. Ponadto, Program przyczyni się do 
wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego  
i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich 
dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne 
(w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka 
sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele 
Programu. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” 

kwalifikowane są zarówno koszty działań merytorycznych projektu, jak i koszty zarządzania 

(koszty zarządzania nie mogą przekroczyć wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu ) 

oraz koszty informacji i promocji a także  koszty pośrednie 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 Uprawnieni wnioskodawcy: 

• publiczne instytucje kultury, 

• archiwa państwowe 

• szkoły i uczelnie artystyczne 

• kościoły i związki wyznaniowe 

• organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury  
• jednostki samorządu terytorialnego 

• przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 100 tys. do 500 tys. EUR 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 lutego 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/nabor-nr-3-

ogloszenie.php#_ftn3 

 

KONTAKT: 

tel.: (22) 692 54 10 

fax: (22) 692 54 40 

dfe@mkidn.gov.pl 

 

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022 
 

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” to pierwszy w Polsce program dotacyjny 

przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni 

publicznej.  – 14 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

 

CEL KONKURSU: Celem programu jest podniesienie jakości estetycznej przestrzeni publicznej 

w Polsce, poprzez zwiększenie w niej obecności wysokiej jakości dzieł sztuki rzeźbiarskiej. 

Integralnym celem projektu jest też próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, 

między innymi poprzez wypracowanie dobrych praktyk wyboru rzeźb do przestrzeni 

publicznej, co powinno każdorazowo stanowić wyzwanie nie tylko dla artystów, ale również 

dla architektów i urbanistów, fundatorów i inwestorów. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na:  

1) zakupie projektów rzeźb i instalacji artystycznych w celu ich realizacji oraz stałego 

umieszczenia w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), a następnie ich 

ulokowaniu w tejże przestrzeni;  

2) zakupie rzeźb istniejących – nowoczesnych (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX 

w.) i współczesnych, zwłaszcza form monumentalnych, w szczególności będących depozytami 

w zbiorach muzealnych (wykup depozytów) z przeznaczeniem stałego umieszczenia  

w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), a następnie ich ulokowaniu w tejże 

przestrzeni;  

3) zakupie integralnych zespołów istniejących rzeźb – nowoczesnych (powstałych nie 

wcześniej niż w II połowie XX w.) i współczesnych, w szczególności będących depozytami  

w zbiorach muzealnych (wykup depozytów), z przeznaczeniem w całości do stałego 

umieszczenia w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), a następnie ich 

ulokowaniu w tejże przestrzeni;  

mailto:dfe@mkidn.gov.pl
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4) utrwaleniu rzeźb zrealizowanych w materiałach nietrwałych (np. gips) lub realizacji 

projektów rzeźb artystów polskich i zagranicznych (powstałych nie wcześniej niż w II połowie 

XX w.) będących w posiadaniu instytucji, przewidzianych do stałego umieszczenia  

w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej) oraz ich 5 ulokowaniu w tejże 

przestrzeni;  

5) konserwacji rzeźb i instalacji artystycznych bądź integralnych zespołów istniejących rzeźb 

funkcjonujących w przestrzeni publicznej (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w.  

i współczesnych). 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać się następujące podmioty prawa 

polskiego:  

1) samorządowe instytucje kultury, niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego;  

2) jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna 

sprawująca opiekę nad przestrzenią publiczną lub opiekę konserwatorską nad zabytkami. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: od 30 tys. do 500 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 15.04.2022 do 15.11.2022 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=19625 

 

KONTAKT: 

Anna Adamczyk - koordynatorka programu: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl, 48 618 

45 16 wew. 19, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku    

Anna Podsiadły - koordynatorka programu: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl, Centrum Rzeźby 

Polskiej w Orońsku    

 

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 
 

Celem konkursu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług  

i produktów), służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach 

zaproponowanych inicjatyw oddolnych, w celu włączenia społecznego, integracji społecznej 

oraz zawodowej tych grup. – 14 lutego 2022 r. 

 

 

ORGANIZATOR: 

Realizatorami projektu są PCG Polska oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. 

mailto:program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl
mailto:a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl
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O PROGRAMIE: 

W ramach naboru można uzyskać wsparcie polegające na inkubowaniu nowatorskich 

rozwiązań, które będą odpowiadać na jedno z trzech, następujących wyzwań: 

1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą 

rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, 

jak poprawić jakość codziennego życia. 

2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób 

starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan. 

3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować 

osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi 

społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich. 

 

CEL KONKURSU: 

Wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących 

poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych 

inicjatyw oddolnych, w celu włączenia społecznego, integracji społecznej oraz zawodowej tych 

grup. W ramach naboru planowanie jest wyłonienie ok. 20 pomysłodawców, którzy zostaną 

zaproszeni na warsztaty. Następnie ok. 15 zespołów pomysłodawców będzie pracować  

z udziałem tutorów, ekspertów, badaczy nad pogłębieniem i rozwinięciem pomysłów. 

Zespoły będą zobligowane do stworzenia SPECYFIKACJI INNOWACJI, a komisja z tej grupy wyłoni 

ok. 8 Grantobiorców, którzy otrzymają grant do 50.000 zł. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Inkubowanie nowatorskich rozwiązań, które będą odpowiadać na jedno z trzech, 

następujących wyzwań: 

1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą 

rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, 

jak poprawić jakość codziennego życia. 

2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób 

starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan. 

3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować 

osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi 

społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich. 

Poszukiwane są pomysły, które: 

– prowadzą do powstania nowych produktów i usług; 

– ulepszają istniejące rozwiązania; 

– nie były jeszcze realizowane w Polsce. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne i podmioty publiczne, w tym 

organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz firmy. 

Z pomysłem mogą zgłaszać się: 

–  co najmniej dwie osoby fizyczne, 
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– co najmniej dwie osoby fizyczne we współpracy z instytucją/firmą/organizacją, 

– instytucja/firma/organizacja delegująca swojego pracownika, 

– partnerstwa instytucji/firm/organizacji (lider i partnerzy) wskazujące osoby reprezentujące 

partnerstwo. 

Pomysłodawca nie musi mieć osobowości prawnej. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, maks. 50.000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 lutego 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.sieciwsparcia.pl/news/trwa-iii-nabor-pomyslow/  

 

KONTAKT: 

Zespół projektowy Generatora Innowacji. Sieci Wsparcia 2 

T: 42 2908 230, 42 2908 221 

 

Akcja kluczowa 2 – Działanie Erasmus Mundus – Erasmus + 
 

Akcja ta ma na celu promowanie doskonałości i umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa 

wyższego poprzez programy studiów na całym świecie – na poziomie studiów magisterskich – 

realizowanych i uznawanych wspólnie przez instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibami  

w Europie i otwartych na instytucje w innych krajach świata. Wnioskodawcy muszą złożyć 

wnioski o dofinansowanie do dnia 16 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego  

w Brukseli). 

 

ORGANIZATOR: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu Erasmus + 

i Europejskiego Korpusu Solidarności 

 

O AKCJI:  

Akcja Erasmus Mundus obejmuje:  

• Grupa 1: Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM) oraz  

• Grupa 2: Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM). 

 

CEL AKCJI: 

• Celem wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus jest zwiększenie 

atrakcyjności i doskonałości europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz 

przyciągnięcie utalentowanych osób do Europy, dzięki połączeniu: instytucjonalnej 

współpracy akademickiej w celu zaprezentowania europejskiej doskonałości  

w szkolnictwie wyższym, oraz mobilności osób w odniesieniu do wszystkich studentów 

biorących udział w EMJM, otrzymujących finansowane przez UE stypendia dla 

najlepszych ubiegających się studentów. 

http://www.sieciwsparcia.pl/news/trwa-iii-nabor-pomyslow/
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• Głównym celem działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus jest 

zachęcanie do opracowywania nowych, innowacyjnych i wysoce zintegrowanych 

transnarodowych programów studiów na poziomie magisterskim. W działania te 

powinny być zaangażowane niedostatecznie reprezentowane w programie Erasmus 

Mundus  

a) państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z Programem,  

b) instytucje z tych państw lub  

c) obszary tematyczne. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• Grupa 1 - Wnioskodawcą może być dowolna uprawniona uczestnicząca instytucja 

szkolnictwa wyższego ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim 

stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem. 

Wyjątek: organizacje z Białorusi (region 2) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji. 

• Grupa 2 - Wnioskodawcą może być każda instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona 

w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym  

z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem. Wyjątek: organizacje z 

Białorusi (region 2) nie kwalifikują się do udziału w tej akcji. Instytucje szkolnictwa wyższego 

ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem 

muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

• Grupa 1 - Ostateczna kwota dotacji zostanie obliczona na końcowym etapie 

sprawozdawczym na podstawie liczby przyznanych stypendiów, liczby przyjętych studentów 

oraz faktycznej liczby kosztów jednostkowych przeznaczonych na indywidualne potrzeby, pod 

warunkiem, że łączna kwota nie przekroczy maksymalnej wysokości przyznanego 

dofinansowania.  

• Grupa 2 - Parametry dofinansowania zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

• Grupa 1 - Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 16 lutego do 

godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

• Grupa 2 - Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 16 lutego do 

godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

• Grupa 1 - Konsorcjum otrzyma umowę o udzielenie dotacji na okres 74 miesięcy 

akademickich na sfinansowanie co najmniej czterech edycji programu studiów magisterskich, z 

których każda trwa od roku do 2 lat akademickich (60, 90 lub 120 punktów ECTS). W przypadku 

wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (EMJMD) i wspólnych studiów 

magisterskich (EMJM) można ubiegać się o przedłużenie umowy najwcześniej w roku 

poprzedzającym jej wygaśnięcie. Dwie edycje programu magisterskiego w ramach dwóch 

różnych umów o udzielenie dotacji w żadnym wypadku nie mogą się rozpocząć w tym samym 
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roku akademickim. Stypendia przyznaje się  

w przypadku zapisania się na studia w pełnym wymiarze czasu, przy czym stypendia te obejmą 

cały okres trwania programu studiów magisterskich (tj. 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące). 

Krótszy czas trwania stypendium ma zastosowanie w przypadku uznania dotychczasowych 

efektów uczenia się i nabytych umiejętności (przy czym minimalny czas trwania stypendium 

wynosi jeden rok akademicki). Pierwsze pokolenie zapisanych studentów powinno rozpocząć 

naukę nie później niż w roku akademickim następującym po roku, w którym dokonano wyboru 

projektu. 

• Grupa 2 - 15 miesięcy 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-2022-zaproszenie-do-skladania-wnioskow  

 

KONTAKT: 

Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2021 – 2022 na terenie województwa 

wielkopolskiego: 

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

k.adamska@ko.poznan.pl 

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

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

 

Akcja kluczowa 2 – Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym – Erasmus + 
 

Akcja w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym wspiera projekty 

współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między 

organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Akcja ta 

wspiera adekwatność, jakość, modernizację i zdolność reagowania szkolnictwa wyższego  

w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem w odniesieniu do potrzeb 

odbudowy społeczno-gospodarczej, wzrostu gospodarczego i dobrobytu oraz reagowania na 

niedawne tendencje, w szczególności globalizację gospodarki, ale także regres w ostatnim 

czasie w zakresie rozwoju ludzkiego, niestabilność oraz rosnące nierówności społeczne, 

gospodarcze i środowiskowe, pogłębione przez pandemię COVID-19. Wnioskodawcy muszą 

złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 17 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego 

w Brukseli). 

 

ORGANIZATOR: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu Erasmus 

+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

 

O AKCJI: Akcja w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym wspiera projekty 

współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między 

organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Akcja ta wspiera 

adekwatność, jakość, modernizację i zdolność reagowania szkolnictwa wyższego w państwach 

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-2022-zaproszenie-do-skladania-wnioskow
mailto:k.adamska@ko.poznan.pl
mailto:doradca2@cwrkdiz-konin.pl
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trzecich niestowarzyszonych z Programem w odniesieniu do potrzeb odbudowy społeczno-

gospodarczej, wzrostu gospodarczego i dobrobytu oraz reagowania na niedawne tendencje, 

w szczególności globalizację gospodarki, ale także regres w ostatnim czasie w zakresie rozwoju 

ludzkiego, niestabilność oraz rosnące nierówności społeczne, gospodarcze i środowiskowe, 

pogłębione przez pandemię COVID-19. 

 

CEL AKCJI: W szczególności akcja ta:  

• podniesie jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym w państwach trzecich 

niestowarzyszonych z Programem i zwiększy jego znaczenie dla rynku pracy  

i społeczeństwa; 

• podniesie poziom kompetencji i umiejętności oraz zdolność do zatrudnienia studentów 

instytucji szkolnictwa wyższego państw trzecich niestowarzyszonych z Programem 

dzięki opracowywaniu nowych, innowacyjnych programów edukacyjnych;  

• będzie promować edukację włączającą, równość, sprawiedliwość, niedyskryminację 

oraz upowszechnianie kompetencji obywatelskich w szkolnictwie wyższym  

w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem;  

• udoskonali nauczanie, mechanizmy oceny pracowników i studentów instytucji 

szkolnictwa wyższego, zapewnianie jakości, zarządzanie, administrację, włączenie 

społeczne, innowacyjność, bazę wiedzy, zdolności cyfrowe i przedsiębiorcze, a także 

umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego w państwach trzecich 

niestowarzyszonych z Programem;  

• zwiększy możliwości instytucji szkolnictwa wyższego, podmiotów odpowiedzialnych za 

szkolnictwo wyższe oraz właściwych organów państw trzecich niestowarzyszonych  

z Programem w zakresie modernizacji ich systemów szkolnictwa wyższego,  

w szczególności jeżeli chodzi o zarządzanie i finansowanie, przez wspieranie 

opracowywania, wdrażania i monitorowania procesów reform;  

• poprawi szkolenie nauczycieli oraz ustawiczne doskonalenie zawodowe, aby wywrzeć 

wpływ na długoterminową jakość systemu edukacji w państwach trzecich 

niestowarzyszonych  

z Programem;  

• będzie stymulować współpracę instytucji, budowanie zdolności i wymianę dobrych 

praktyk;  

• będzie wspierać współpracę obejmującą różne regiony świata poprzez wspólne 

inicjatywy.  

 

Akcja ta zapewni równość i włączenie, wzmocnienie systemu oraz budowanie zdolności,  

a także zagwarantuje w sposób przekrojowy w ramach akcji zdolność do zatrudnienia. 

Interwencje nie będą już poświęcone wyłącznie modernizacji samych programów nauczania, 

lecz powinny również uwzględniać administrację, zarządzanie oraz wzmacnianie 

gospodarczych i społecznych ekosystemów szkolnictwa wyższego w szerszym ujęciu. 

Uwzględnienie kwestii regionalnych, budowanie sojuszy i koalicji, wdrażanie pilotażowe 

nowych podejść i inicjatyw opartych na zaangażowaniu poszczególnych krajów będzie silnie 

wspierane. Wspieranie wdrażania Zielonego Ładu, zwiększanie zdolności technologii 
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informacyjno-komunikacyjnych w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem oraz 

udział studentów w procesach planowania i uczenia się będą elementami przekrojowymi tej 

akcji. Zostaną zapewnione spójność, synergia i komplementarność z innymi istotnymi 

interwencjami Unii Europejskiej w tej dziedzinie. 

 

ASPEKTY PROJEKTU: 

• Aspekt 1 – Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym 

• Aspekt 2 – Partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym 

• Aspekt 3 – Projekty dotyczące reform strukturalnych 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W przypadku aspektów 1 i 2: instytucje szkolnictwa wyższego, stowarzyszenia lub organizacje 

instytucji szkolnictwa wyższego ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie 

trzecim stowarzyszonym z Programem lub w uprawnionym państwie trzecim 

niestowarzyszonym z Programem. Instytucja składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji 

uczestniczących zaangażowanych w dany wniosek.  

Dodatkowo w przypadku aspektu 3: prawnie uznane krajowe lub międzynarodowe 

organizacje rektorów, nauczycieli lub studentów ustanowione w państwie członkowskim UE 

lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w uprawnionym państwie trzecim 

niestowarzyszonym z Programem. Wyjątek: organizacje uczestniczące z Białorusi (region 2), 

Syrii (region 3) i Federacji Rosyjskiej (region 4) nie mogą występować w charakterze 

wnioskodawców. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Kwoty dofinansowania UE na projekt są następujące, w przypadku:  

• aspektu 1 – Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym: 200 000 – 

400 000 EUR na projekt   

• aspektu 2 – Partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym: 400 000 – 

800 000 EUR na projekt  

• aspektu 3 – Projekty służące reformie strukturalnej: 800 000 – 1 000 000 EUR na 

projekt 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  do dnia 17 lutego. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu 

i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu. Jedynie w wyjątkowych 

okolicznościach można jednorazowo wydłużyć okres kwalifikowalności o 12 miesięcy, jeżeli nie 

jest możliwe, by partnerstwo sfinalizowało projekt w przewidzianym terminie.  

• Aspekt 1 - Projekty mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy  

• Aspekt 2 Projekty mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy  

• Aspekt 3 Projekty mogą trwać 36 lub 48 miesięcy 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-2022-zaproszenie-do-skladania-wnioskow  

 

KONTAKT: 

Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2021 – 2022 na terenie województwa 

wielkopolskiego: 

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

k.adamska@ko.poznan.pl 

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

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

 

 

Program MEiN: „Perły nauki” 
 

Minister Edukacji i Nauki ustanowił program pod nazwą „Perły nauki” i ogłosił nabór 

wniosków. – 18 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

O PROGRAMIE: Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego 

stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów 

magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo 

twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

 

1.Koszty bezpośrednie realizacji projektu mogą być finansowane, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki:  

1) zostały poniesione w okresie realizacji projektu;  

2) są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów;  

3) są powiązane z działaniami określonymi we wniosku;  

4) są identyfikowalne i weryfikowalne, w szczególności są zarejestrowane w zapisach 

księgowych wnioskodawcy i określone zgodnie z zasadami rachunkowości.  

 

2.Kosztami bezpośrednimi realizacji projektu są koszty:  

1) wynagrodzenia kierownika projektu i personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji 

projektu;  

2) zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej, a także sprzętu, 

urządzeń i aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej, 

nieprzekraczające łącznej wartości 50 000 złotych;  

3) wykorzystania infrastruktury badawczej i infrastruktury kulturalnej w celu realizacji 

projektu;  

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-2022-zaproszenie-do-skladania-wnioskow
mailto:k.adamska@ko.poznan.pl
mailto:doradca2@cwrkdiz-konin.pl
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4) usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne w związku z realizacją projektu (np. 

konsultacji, przeprowadzania ankiet, usług badawczych, usług specjalistycznych, usług obróbki 

komputerowej);  

5) zakupu materiałów biurowych i innych materiałów wykorzystywanych w twórczości 

artystycznej;  

6) wyjazdów związanych z realizacją projektu, w tym opłat konferencyjnych;  

7) publikacji wyników badań naukowych, w tym koszty wydawnicze (przygotowanie 

redakcyjne, tłumaczenia, usługi poligraficzne) – zgodnie z kalkulacją wydawniczą;  

8) zakupu specjalistycznych publikacji, pomocy naukowych, subskrypcji, prenumerat, baz 

danych lub dostępu do tych baz;  

9) opłat licencyjnych;   

10) nieujęte w pkt 1–9, jeżeli spełniają łącznie warunki, o których mowa w ust. 1. 

 

3.Kosztami pośrednimi realizacji projektu są:  

1) koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego, w tym obsługi kadrowej, prawnej  

i księgowej projektu oraz koszty zarządzania projektem;  

2) koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp.;  

3) opłaty za dostawę mediów (w tym za energię elektryczną, wodę i gaz), koszty utrzymania 

czystości pomieszczeń i dozoru;  

4) koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich;  

5) koszty ubezpieczeń majątkowych;  

6) koszty bieżących remontów maszyn i urządzeń;  

7) opłaty administracyjne, manipulacyjne i bankowe;  

8) koszty prac remontowych obiektów i pomieszczeń. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty, zwane dalej 
„wnioskodawcami”: 

1. uczelnie, 

2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

3. instytuty badawcze, 

4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5. Centrum Łukasiewicz, 

6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

7. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 

8. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i 
ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę 
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w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) 
– dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie 
stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do dnia 18 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: okres realizacji nie może przekroczyć 48 miesięcy 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki 

 

KONTAKT: 

Informacje: Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów 

Naukowych i Inwestycji, e-mail: perlynauki@mein.gov.pl. 

 

 

Sport Wszystkich Dzieci zad. II i III 
 

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności 

fizycznej. Wnioski należy składać do 31 stycznia 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). 

 

O PROGRAMIE: 

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). 

Cele: 

1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności 

fizycznej. 

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 

Grupa docelowa: 

– uczniowie szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności uczniowie szkół 

podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, 

– kluby i organizacje sportowe. 

Wysokość kosztów pośrednich: 

mailto:perlynauki@mein.gov.pl
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1) Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do 10%. 

2) Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do 8%. 

3) Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez 

polskie związki sportowe – do 10%. 

 

CEL KONKURSU: 

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności 

fizycznej. Grupą docelową programu są uczniowie szkół różnych szczebli edukacyjnych,  

a w szczególności uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju  

a także kluby i organizacje sportowe. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadanie nr 2. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”. 

Zadanie nr 3. „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych 

przez polskie związki sportowe”. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Zadanie nr 2. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”: podmioty, 

które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskie związki sportowe, podmioty 

ponadregionalne i ogólnopolskie. 

Zadanie nr 3. „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych 

przez polskie związki sportowe”: polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz 

państwowe instytuty badawcze. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

– zadanie nr 2: 15.900.000 zł, 

– zadanie nr 3: 30.000.000 zł.  

Wysokość wsparcia:  

– zadanie nr 2: 95%, 

– zadanie nr 3: 95%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 18 lutego 2022 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadanie należy zrealizować od 3.01 do 31.12.2022 r.  

 

 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-

2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci.  

 

http://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci
http://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci
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KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Departament Sportu dla Wszystkich 

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 

T. 22 24 43 266, 22 24 43 155. 

 

 

#KlimatNaZmiany. Konkurs na minigranty 
 

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza pozarządowe organizacje młodzieżowe  

i działające na rzecz młodzieży w Polsce do składania wniosków w konkursie na 

finansowanie własnych projektów. Celem ma być zwiększenie świadomości młodych ludzi 

na temat zmian klimatycznych oraz ich zaangażowanie na rzecz ochrony klimatu. Termin 

składania wniosków upływa 20 lutego 2022. 

 

FUNDATOR: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 

 

CEL KONKURSU: Celem kampanii jest dążenie do zwiększenia wiedzy na temat zmian 

klimatycznych i ich ekologiczno-społecznych skutków, odpowiedzialności krajów UE  

i obecnego modelu gospodarczego za stan klimatu, wpływu naszego konsumpcyjnego stylu 

życia na klimat oraz możliwych rozwiązań. Działamy również na rzecz zwiększenia 

zaangażowania młodych osób w kampanię i rzecznictwo dla klimatu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Organizator proponuje wnioskodawcom przeprowadzenie w ramach projektów następujących 

działań zwiększających świadomość i zaangażowanie społeczeństwa na rzecz klimatu 

(przykłady):  

● zajęcia edukacyjne, kursy, warsztaty, itp;  

● akcje uliczne/happeningi, akcje na festiwalach, pikniki, wystawy, spotkania i inne, 

innowacyjne wydarzenia w przestrzeni publicznej;  

● akcje informacyjne, w tym z wykorzystaniem istniejących lub nowo powstałych materiałów 

edukacyjnych i/lub kampanijnych;  

● akcje rozwijające nowe praktyki, w tym artystyczne, mające na celu działania zachęcające 

mieszkańców i mieszkanki do angażowania się w swoim otoczeniu;  

● akcje mające na celu wymianę wiedzy i zwiększenie świadomości na temat już istniejących  

i nowych dobrych praktyk na poziomie lokalnym;  

● akcje rzecznicze, w szczególności lokalne, angażujące młodych obywateli i obywatelki;  

● działania promujące współpracę mi 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wsparcie finansowe może być udzielone organizacji która spełnia poniższe warunki:  

● jest osobą prawną 

● jest podmiotem non-profit  
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● jest organizacją społeczeństwa obywatelskiego, ustanowioną zgodnie z ustawodawstwem 

obowiązującym w Polsce  

● jest podmiotem założonym w Polsce  

● nie jest w żaden sposób beneficjentem grantu CSO-LA/2019/410-153, nie jest jego 

koordynatorem, współbeneficjentem, asocjatem, ani nie otrzymuje innego wsparcia 

finansowego dla stron trzecich  

w ramach niniejszego grantu  

● jest organizacją młodzieżową i/lub działającą na rzecz młodzieży w Polsce  

● jest organizacją pozarządową, zorientowaną na działania oddolne  

● ma możliwości administracyjne i finansowe, żeby zarządzać otrzymanym wsparciem 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 22,5 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 20 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia projektu: 

01.04.2022. Najpóźniejszy możliwy termin zakończenia projektu: 31.10.2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.ekonsument.pl/wnioski_o_dotacje 

 

KONTAKT: 

Pytania dotyczące procesu składania wniosków można kierować do Magdy Kondas na adres 

konkurs@ekonsument.pl do dnia 13.02.2022. 

 

 

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2022 
 

Rozpoczął się nabór ofert do otwartego konkurs ofert w ramach tegorocznej edycji 

programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Pomoc osobom 

bezdomnym jest ważnym elementem solidarności społecznej i ludzkiej empatii. Dlatego 

zapraszamy do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów skierowanych do 

osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – mówi minister rodziny i polityki społecznej 

Marlena Maląg. – 21 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

 

 

 

CEL KONKURSU: 

Głównym celem programu jest wspieranie działań prowadzonych dla przeciwdziałania  

i rozwiązywania problemu bezdomności. 
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Moduły z celami szczegółowymi: 

 

MODUŁ I: PROFILAKTYKA Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań 

profilaktycznych. W ramach Modułu I promowane i preferowane będą następujące Działania:  

1) wspieranie inicjatyw zapewniających osobom zagrożonym bezdomnością dostęp do usług 

społecznych, w tym do pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej;  

2) wspieranie realizacji programów profilaktycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka 

bezdomności, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności;  

3) prowadzenie zajęć, warsztatów dla osób zagrożonych bezdomnością mających na celu 

pomoc w znalezieniu pracy.  

 

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu I można uzyskać dotację w wysokości od 

50 000 zł do 100 000 zł.  

 

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych  

i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. W ramach Modułu II promowane  

i preferowane będą następujące działania:  

1) prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych, 

w tym poprzez prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających  

w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych;  

2) udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy 

doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek 

udzielających tymczasowego schronienia;  

3) świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności  

w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych formach pomocy pozainstytucjonalnej 

, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia 

samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu, m.in. 

poprzez: − objęcie wsparciem pozainstytucjonalnym osób opuszczających placówki udzielające 

tymczasowego schronienia, − tworzenie i realizację usług opartych na modelu „najpierw 

mieszkanie” dla osób doświadczających bezdomności chronicznej;  

Działanie nr 3 może być realizowane w jednym z dwóch wariantów:  

Działanie nr 3A – realizacja zadań PODSTAWOWYCH W ramach Działania nr 3A możliwe jest 

dofinansowanie: − kosztów wynagrodzeń osób realizujących cele zadania (np. terapeutów 

uzależnień, pracowników socjalnych, psychologów, asystentów osób bezdomnych, trenerów 

itp.), − kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań chronionych treningowych lub innych 

form wsparcia pozainstytucjonalnego, w tym najmu mieszkań i mediów.  

Działanie nr 3B – formuła ROZSZERZONA W ramach Działania nr 3B możliwe jest 

dofinansowanie kosztów wymienionych w Działaniu nr 3A oraz dodatkowych kosztów na 

pokrycie: − wydatków na remont i adaptację lokali, − wydatków na zakup nowego wyposażenia 

do lokali, w których świadczone będzie kompleksowe wsparcie określone  

w działaniu 3, z zastrzeżeniem, że koszty ww. wydatków nie mogą przekroczyć 20% kwoty 

wnioskowanej dotacji. Dofinansowanie dodatkowych kosztów wymienionych w Działaniu nr 

3B możliwe jest pod warunkiem, że Oferent posiada tytuł prawny do lokalu, tj.: − jest 
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właścicielem lokalu, − lub prowadzi działalność określoną w Działaniu 3 w lokalu z zasobów 

lokalowych samorządu, na podstawie umowy z tymże samorządem;  

4) udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, w formie asystentury oraz prowadzenie 

terapii uzależnień dla osób bezdomnych;  

5) wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.  

 

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu II można uzyskać dotację w wysokości od 

50 000 zł do 150 000 zł.   

 

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych 

przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. 

Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, 

schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni) 3 , które nie spełniają obowiązujących 

standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób 

bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

i ogrzewalni (Dz.U. poz. 896). W ramach Modułu III będzie także możliwe przekształcenie 

istniejącej placówki dla osób bezdomnych w schronisko dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi i dostosowanie jej do standardów określonych w ww. rozporządzeniu.  

W ramach Modułu III promowane i preferowane będą następujące działania:  

1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych;  

2) adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych;  

3) zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu. 

Realizacja prac remontowych/adaptacyjnych może stanowić szansę na aktywizację zawodową 

osób bezdomnych oraz stworzyć możliwość przeprowadzenia lokalnych programów rynku 

pracy. Osoby bezdomne mogą być włączone do realizacji prac remontowych/adaptacyjnych. 

Warto także przeprowadzić dla osób bezdomnych odpowiednie przeszkolenie, przyuczenie do 

zawodu, staż, itp. W przypadku konieczności podejmowania specjalistycznych prac 

technicznych, wykonywanych przez firmy zewnętrzne, osoby bezdomne mogą być włączone 

do czynności pomocniczych przy realizacji tych prac.  

 

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu III można uzyskać dotację w wysokości 

od 50 000 zł do 300 000 zł.  

 

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie 

pomocy osobom bezdomnym. W Module IV promowane będą działania nakierowane na 

wymianę wiedzy pomiędzy przedstawicielami środowisk pozarządowych i ośrodków pomocy 

społecznej, w szczególności zaś wymianę doświadczeń, identyfikację problemów, 

przygotowanie ewentualnych rekomendacji (zarówno systemowych, jak i porad dla 

realizatorów wsparcia), czy wreszcie identyfikację i promowanie dobrych praktyk. W ramach 

Modułu IV preferowane będą następujące zadania: Organizacja pozarządowa, która zostanie 

wybrana w drodze konkursu do realizacji modułu IV powinna zorganizować inaugurujące 

spotkanie ogólnopolskie oraz spotkania w formie webinariów o zasięgu ogólnopolskim  

w 5 obszarach tematycznych:  
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1) mieszkalnictwo (w tym housing first) i perspektywa deinstytucjonalizacji;  

2) zdrowie i usługi opiekuńcze;  

3) kobiety i matki z dziećmi w kryzysie bezdomności;  

4) dorosła młodzież w kryzysie bezdomności;  

5) streetworking i inne usługi w środowisku (outreach).  Podsumowanie webinariów powinno 

być przedstawione na końcowej konferencji ogólnopolskiej. Efektem spotkań powinno być 

także wydanie broszury ze wskazówkami dotyczącymi pomocy osobom bezdomnym w pięciu 

ww. obszarach tematycznych.  

 

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu IV można uzyskać dotację w wysokości 

od 50 000 zł do 200 000 zł. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 

grudnia 2022 r. i mogą zostać przeznaczone na:  

 

a) koszty merytoryczne poniesione przez oferenta, bezpośrednio związane z wybranym celem 

realizowanego zadania publicznego, w szczególności: 

 − wydatki na realizację obowiązku informacyjnego, określonego w rozporządzeniu Rady 

Ministrów  

z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub  

z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.),  

− wydatki na remont i adaptację lokali, w których świadczone będzie kompleksowe wsparcie  

w procesie wychodzenia z bezdomności, tj. mieszkań chronionych treningowych lub innych 

form pomocy pozainstytucjonalnej5 (dotyczy tylko Działania nr 3B w ramach Modułu II),  

− wydatki na dostosowanie budynków, w których świadczone są usługi dla osób bezdomnych, 

tj. ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych (dotyczy tylko Modułu III),  

− wydatki na zakup nowego wyposażenia do mieszkań chronionych treningowych lub innych 

form pomocy pozainstytucjonalnej oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia 

osobom bezdomnym (dotyczy tylko Działania nr 3B w ramach Modułu II oraz Modułu III),  

− wydatki na szkolenia przygotowujące osoby bezdomne do wykonywania prac remontowych  

i adaptacyjnych (dotyczy Działania nr 3B w ramach Modułu II i działań w ramach Modułu III), 

 − koszty związane z utrzymaniem mieszkań chronionych treningowych lub innych form 

wsparcia pozainstytucjonalnego, w tym najmu mieszkań i mediów (dotyczy Działania nr 3A  

i Działania nr 3B w ramach Modułu II),  

− wydatki przeznaczone na zakup żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia, przetwarzania, 

przechowywania i wydawania,  

− wydatki przeznaczone na zakup pościeli, odzieży, obuwia, środków czystości i higieny oraz 

materiałów i środków opatrunkowych,  

− zakup paliwa do samochodów dla realizatorów zadania, w celu dotarcia do osoby bezdomnej  

i udzielenia jej pomocy na miejscu lub przetransportowania jej do odpowiedniej placówki,  

w której mogłaby być udzielona jej pomoc,  
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− koszty wynagrodzeń osób realizujących cele zadania (np. streetworkerów, terapeutów 

uzależnień, pracowników socjalnych, psychologów, asystentów osób bezdomnych, trenerów 

itp.),  

 

b) koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, które związane są  

z koordynacją zadania, jego obsługą finansową i prawną, w szczególności:  

− wynagrodzenia koordynatora zadania,  

− wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań w ramach zadania,  

− wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.  

 

UWAGA: Koszty pośrednie finansowane z dotacji wymienione w punkcie b nie mogą być 

wyższe niż 10% kwoty dotacji. 

 

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

podmiotów prowadzących działalność statutową w zakresie pomocy społecznej 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 50 tys. do 300 tys. PLN. Do 90% dofinansowania 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 21 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-

programu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym---edycja-2022 

 

KONTAKT: 
Ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 

Skontaktuj się z nami 
+48222500108 
Czynna w dni robocze 
w godzinach 8:15-16:15 

 

Program MSiT: Kibice Razem na lata 2022-2024 
 

Trwa nabór na realizatorów nowej edycji Programu Kibice Razem na lata 2022-2024. Projekt 

ma na celu poprawę organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez 

budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców. Planowany budżet na 

realizację Programu Kibice Razem 2022-2024 jest rekordowy i wyniesie łącznie 7,5 mln zł. – 

21 lutego 2022 r. 

 

tel:+48222500108
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FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

O PROGRAMIE: Głównymi założeniami programu pozostało systematyczne wspieranie 

pozytywnych, pozbawionych elementów nienawiści i agresji inicjatyw wychodzących ze 

środowiska kibiców oraz pomoc w stopniowej profesjonalizacji organizacji kibicowskich. 

Profilaktyczny i edukacyjny charakter projektu służyć ma redukcji postaw przemocy poprzez 

promocję dialogu i obywatelskiego zaangażowania fanów na rzecz klubu sportowego, miasta, 

regionu i społeczności lokalnej. 

Program będzie składał się z następujących zadań: 

• Zadanie 1. Realizacja zadań koordynatora centralnego i koordynatorów lokalnych w 
Programie Kibice Razem. 

• Zadanie 2. Budowa pozytywnego wizerunku kibica piłkarskiego poprzez promocję 
Programu Kibice Razem na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

CEL KONKURSU: Głównym celem programu jest poprawa organizacji i bezpieczeństwa imprez 

sportowych poprzez stworzenie stabilnych struktur dialogu, współpracy i obywatelskiego 

zaangażowania fanów na rzecz klubu sportowego, miasta, regionu i społeczności lokalnej 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadanie 1.: 

• Zapewnienie stabilnego modelu finansowania za poziomie lokalnym i centralnym 

• Intensyfikacja współpracy ośrodków z samorządem i społecznością lokalną 

• Kontrola jakości zarządzania Programem na poziomie centralnym 

• Zarządzanie jakością lokalnych ośrodków kibiców w oparciu o wypracowany model 

ewaluacji 

• Realizacja inicjatyw regionalnych i ponadregionalnych 

• Aktywizacja i rozwój środowiska kibiców z niepełnosprawnościami 

 

Zadanie 2.: 

 

• Promocja Programu Kibice Razem 2022-24 w ogólnopolskich mediach, Internecie, 

mediach społecznościowych. 

• Wsparcie promocji na poziomie ogólnopolskim działań podejmowanych przez 

lokalne ośrodki . 

• Promocję programu na najważniejszych wydarzeniach piłkarskich w Polsce, w tym 

meczach reprezentacji Polski. 

• Promocja Programu na arenie międzynarodowej. 

 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
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O dotację na realizację zadania 1 i/lub zadania 2 mogą ubiegać się organizacje określone w art. 

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

U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), powołane dla prowadzenia działalności w jednym sporcie 

(piłce nożnej) i zatrudniające co najmniej 1 osobę, która posiada doświadczenie we współpracy 

z kibicami i prowadzeniu projektów kibicowskich.  

 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana. Łączny budżet 7,5 mln PLN  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 21 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-programu-kbice-razem-

dotyczacego-poprawy-organizacji-i-bezpieczenstwa-imprez-sportowych-w-polsce-poprzez-

budowe-struktur-dialogu-i-wspolpracy-ze-srodowiskiem-kibicow-na-lata-2022-2024 

 

KONTAKT: 

Dodatkowe informacje na temat ogłoszonego naboru dostępne są pod numerem tel.: (22) 

2443 152. 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Infrastruktura Bibliotek 
 

W ramach programu można uzyskać dotacje na zadania związane z remontem, przebudową, 

rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek w gminach wiejskich, 

gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 100.000 mieszkańców. Wnioski  

o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki 

publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury,  

w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których 

organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez 

ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców. 

Wnioski należy składać do 21 lutego 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Organizatorem naboru wniosków jest Instytut Książki. 

Nabór wniosków odbywa się w ramach Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

 

 

 

O PROGRAMIE: 

W ramach programu można uzyskać dotacje na zadania związane z remontem, przebudową, 

rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek w gminach wiejskich, gminach 
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miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 100.000 mieszkańców. Wnioski  

o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne 

będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których 

wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem 

założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia 

liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców. 

 

CEL KONKURSU: 

Cele: 

1. Dostosowanie bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych 

standardów obiektów użyteczności publicznej. 

2. Stworzenie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych  

i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych. 

3. Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności 

poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek. 

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek w każdym naborze wniosków na 

jedno zadanie, a jednym zadaniem może być objęta tylko biblioteka główna lub jedna filia. 

W pierwszym roku realizacji zadania (2022) wnioskodawca ma obowiązek wnioskować o co 

najmniej 30% całkowitej kwoty dofinansowania. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu 

budowlanego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi 

instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione 

organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: 

gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina 

miejska do 100.000 mieszkańców. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

500.000 – 2.250.000 zł. 

– Grupa I wnioskodawców = 85%, 

– Grupa II wnioskodawców = 75%, 

– Grupa III wnioskodawców = 65%.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 21 lutego 2021 r.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: maks. 36 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

okres realizacji może zostać wydłużony maks. o 12 miesięcy), do 31.12.2025. 

 

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

www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,drugi-nabor-do-infrastruktury-bibliotek-2021-2025-

otwarty,7042.html  

 

KONTAKT: 

Instytut Książki 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 

31-148 Kraków 

Anna Zagórska 

T: 694 268 148 

Beata Najbar 

T: 12 61 71 911, 509 868 356 

 

 

Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia Mieszkańców Leszna poprzez 

zapobieganie marnowaniu żywności 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,  

w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób w 2022r. - Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia Mieszkańców Leszna 

poprzez zapobieganie marnowaniu żywności. – 23 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest zapobieganie niedożywieniu  Mieszkańców Leszna,  

w szczególności osobom ubogim, bezdomnym, bezradnym życiowo, przewlekle somatycznie 

chorym, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz 

innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do pomocy materialnej  

w formie zaopatrzenia w niezbędne artykuły spożywcze, przy równoczesnym ograniczeniu 

marnowania żywności przez podmioty handlowe. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

·Przygotowywanie posiłków mających na celu dożywienie osób tego wymagających. 

·Dystrybuowanie otrzymanych/pozyskanych artykułów spożywczych i/lub środków 
higienicznych. 

·Przyjmowanie i odbieranie żywności od pomiotów handlowych bądź producentów. 

·Uwrażliwianie społeczeństwa na temat potrzeby dzielenia się z innymi. 

·Prowadzenie pogadanek na temat optymalnego wykorzystania żywności. 

·Umożliwienie właściwego składowania i przechowywania artykułów spożywczych/posiłków. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  

http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,drugi-nabor-do-infrastruktury-bibliotek-2021-2025-otwarty,7042.html
http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,drugi-nabor-do-infrastruktury-bibliotek-2021-2025-otwarty,7042.html
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

prowadzące działalność statutową w dziedzinie niniejszego konkursu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 25 000.00 PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 23 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 01.03.2022r. do 31.12.2022r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/148 

 

KONTAKT: 

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. 

Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy 

ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl 

 

 

Inicjatywy promujące równość oraz na rzecz przeciwdziałania rasizmowi, 

ksenofobii i dyskryminacji 
 

Celem konkursu jest wspieranie kompleksowego i przekrojowego podejścia oraz działań 

mających na celu zapobieganie i zwalczanie nietolerancji, rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji,  

w szczególności ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, kolor skóry, religię, orientację 

seksualną, tożsamość płciową, w tym gdy przejawia się w postaci antycyganizmu, 

antysemityzmu, nienawiści wobec muzułmanów, afrofobii i fobii LGBTIQ, offline i online. 

Wnioski należy składać 24.02.2022 17:00. 

 

FUNDATOR: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury 

 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest wspieranie kompleksowego i przekrojowego podejścia oraz działań 

mających na celu zapobieganie i zwalczanie nietolerancji, rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji,  

w szczególności ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, kolor skóry, religię, orientację 

seksualną, tożsamość płciową, w tym gdy przejawia się w postaci antycyganizmu, 

antysemityzmu, nienawiści wobec muzułmanów, afrofobii i fobii LGBTIQ, offline i online. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zwalczanie nietolerancji, rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji, mowy nienawiści i przestępstw  

z nienawiści.    

Promowanie zarządzania różnorodnością i integracji w miejscu pracy, zarówno w sektorze 

publicznym, jak i prywatnym. 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/148
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Zwalczanie dyskryminacji osób LGBTIQ i promowanie równości LGBTIQ poprzez realizację 

Strategii na rzecz równości LGBTIQ.  

Zapobieganie, zgłaszanie i przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie. 

Skierowane do władz publicznych w celu poprawy ich reakcji na (przekrojową) dyskryminację, 

rasizm i ksenofobię, w szczególności ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub 

kolor skóry, a także orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy 

płciowe. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Aby kwalifikować się w ramach pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego priorytetu, 

wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty powiązane) muszą: 

- być osobami prawnymi (organami publicznymi lub prywatnymi) 

- mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów, tj.: 

- Państwa członkowskie UE (w tym kraje i terytoria zamorskie (KTZ)) 

- kraje spoza UE: 

- kraje stowarzyszone z Programem CERV lub kraje, które są 

w trwających negocjacjach umowy o stowarzyszeniu i gdzie 

umowa wchodzi w życie przed podpisaniem grantu (lista 

kraje uczestniczące) 

Aby kwalifikować się w ramach piątego priorytetu, wnioskodawcy (beneficjenci i 

podmioty powiązane) muszą: 

- być władzami publicznymi; partnerzy muszą być podmiotami publicznymi lub organizacjami 

prywatnymi; 

- mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów, tj.: 

- Państwa członkowskie UE (w tym kraje i terytoria zamorskie (KTZ)) 

- kraje spoza UE: 

- kraje stowarzyszone z Programem CERV lub kraje, które są 

w trwających negocjacjach umowy o stowarzyszeniu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączny budżet 12,24 mln EUR. Kwota dofinansowania nieznana.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 24.02.2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-

call/2022/call-fiche_cerv-2022-equal_en.pdf  

 

KONTAKT: 

Z krajów Unii Europejskiej: 0080067891011 

 

 

Social Innovation Tournament - Turniej Innowacji Społecznych 
 

http://www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-equal_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-equal_en.pdf
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Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego organizuje Turniej Innowacji Społecznych. 

To flagowa inicjatywa Programu Socjalnego realizowanego przez Instytut. Jego celem jest 

promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał 

społeczny. Wnioski można składać do 24 lutego. 

 

ORGANIZATOR: Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

  

O TURNIEJU: Zgłoszone projekty mogą dotyczyć walki z bezrobociem oraz marginalizacją 

środowisk wykluczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekty mogą także dotyczyć 

promowania dostępu do edukacji w wielu dziedzinach (włączając w to opiekę zdrowotną, 

środowisko naturalne i obszary zurbanizowane), z wykorzystaniem nowych technologii, 

nowych systemów i nowych procesów. UWAGA! Konkurs prowadzony jest w języku 

angielskim! 

 

CEL TURNIEJU:  Promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających 

duży potencjał społeczny – czyli ułatwiających osiąganie celów związanych z rozwojem 

społecznym, etyką lub środowiskiem oraz tworzenie i podtrzymywanie wartości społecznych 

istotnych ze względu na walkę z wykluczeniem. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W turnieju mogą wziąć udział organizacje non-profit i for-

profit (w szczególności prowadzone przez młodych przedsiębiorców i przedsiębiorców 

społecznych), departamenty przedsiębiorstw zajmujące się społeczną odpowiedzialnością 

biznesu oraz zespoły studentów. 

Które kraje mogą uczestniczyć w turnieju 

- 28 państw członkowskich UE, 

- kraje kandydujące/potencjalne kraje kandydujące do członkostwa w UE, 

- kraje członkowskie EFTA, które złożą wnioski dot. projektów realizowanych w jednym lub 

większej liczbie takich krajów. 

 

UWAGA! Wnioski można składać jedynie w języku ANGIELSKIM! 

 

WYSOKOŚĆ NAGRODY: 

W konkursie przyznawane są cztery nagrody: dwie w kategorii ogólnej oraz dwie w kategorii 
specjalnej. Zwycięzcy otrzymają po 50 tys. euro, laureaci drugich miejsc – 20 tys. euro. 
Przyznanych zostanie także kilka voucherów mentorskich. 

Aby uczcić dziesiątą rocznicę SIT w 2021, zwycięskie projekty w kategorii ogólnej i specjalnej 
otrzymają pierwszą lub drugą nagrodę w wysokości odpowiednio 75 000 EUR i 30 000 EUR 
oraz nagrodę publiczności w wysokości 10 000 EUR.  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 24 lutego 2022 r. 

 

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

https://institute.eib.org/social-innovation-tournament-2/sit-application-forms-and-

guidelines/  

 

KONTAKT: 

e-mail: institute@eib.org 

 

 

Włącznik Innowacji Społecznych 
 

WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH – to projekt realizowany przez Województwo 

Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Województwem 

Zachodniopomorskim i  Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 24 stycznia 2022r. rozpoczął się ostatni nabór 

pomysłów na innowacje społeczne do inkubatora Włącznik! Zgłoszenia z całej Polski można 

przesyłać do 24 lutego 2022 r. 

 

GRANTODAWCA: Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Poznaniu 

 

O PROGRAMIE:  W ramach realizacji projektu grantowego grantowego „Włącznik Innowacji 

Społecznych ” Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Poznaniu, w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim, oraz Stowarzyszeniem na 

Rzecz Spółdzielni Socjalnych przeprowadzą konkurs grantowy, którego celem jest wyłonienie co 

najmniej 50 pomysłów na innowacje społeczne w obszarze włączenia społecznego oraz 

przyznanie wyłonionym w ten sposób grantobiorcom grantów na opracowanie i testowanie 

wybranych pomysłów, przy czym przez opracowanie innowacji rozumie się przygotowanie 

prototypu rozwiązania (jego wstępnej wersji gotowej do testowania). 

 

CEL PROJEKTU: Celem jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-

innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce. 

 

GRANT: Minimalna wysokość grantu wynosi 5 000 zł. Maksymalna wysokość grantu wynosi 60 

000 zł. Rekomendowaną średnią kwotą grantu jest 32 000 zł. Grantobiorca, aplikując o środki 

wyższe niż przewidywana średnia kwota grantu, musi odpowiednio uzasadnić potrzebę 

przeznaczenia wyższej puli na daną innowację. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą 

cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane 

wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących 

nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup 

społecznych. 

 

https://institute.eib.org/social-innovation-tournament-2/sit-application-forms-and-guidelines/
https://institute.eib.org/social-innovation-tournament-2/sit-application-forms-and-guidelines/
mailto:institute@eib.org


     

39  

   

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Ostateczny termin zgłoszeń do 24 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI: 1.07.2020 – 30.09.2023 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://rops.poznan.pl/projekty/wlacznik-innowacji-spolecznych/ ; 

http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/  

 

KONTAKT: 

Agata Siwek, agata.siwek@rops.poznan.pl 

kom.: 695 214 393 

 

 

Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 

społecznej w roku 2022 
 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2022 roku na łączną kwotę 420.000,00 zł 

– 25 lutego 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym 

oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) do realizacji 

poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej 

wpisujących się w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2030 oraz priorytety i kierunki działań Wielkopolskiego Programu 

Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021– 2025, zmierzających do 

wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic 

między subregionami województwa wielkopolskiego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadanie 1  

Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Nazwa zadania: Wspieranie dostępu do wielospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, 

aktywnej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia 

niepełnosprawności. Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób 

po udarze, osób po wypadkach.  

 

 

Zadanie 2 

https://rops.poznan.pl/projekty/wlacznik-innowacji-spolecznych/
http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/
mailto:agata.siwek@rops.poznan.pl
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Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Nazwa zadania: Wsparcie kobiet z ograniczoną sprawnością w zakresie higieny menstruacyjnej 

na podstawie innowacji „Fuksjowa lady” – wypracowanej w ramach projektu „Przepis na 

wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.  

 

Oferta powinna w sposób kompleksowy postrzegać uczestników projektu, to znaczy zakładać 

wsparcie kobiet z ograniczoną sprawnością, ich opiekunów nieformalnych (np. rodziców) i/lub 

formalnych (np. terapeutów z placówki, do której uczęszczają kobiety z ograniczoną 

sprawnością), mężczyzn będących uczestnikami tej samej placówki, co kobiety. 4 Oferent 

powinien potraktować innowację jako inspirację do własnych działań. Oznacza to, że może 

dopasować projekt i jego zakres do potrzeb uczestników projektu, rodzaju ograniczonej 

sprawności uczestników, miejsca realizacji itd. 

 

Zadanie 3  

Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Nazwa zadania: Wspieranie dostępu kobiet z ograniczoną sprawnością do profilaktyki.  

 

Oferta powinna zakładać przede wszystkim spotkania/warsztaty ze specjalistami dla kobiet  

z ograniczoną sprawnością i ich opiekunów nieformalnych (np. rodziców) i/lub formalnych (np. 

terapeutów z placówki, do której uczęszczają kobiety z ograniczoną sprawnością), dotyczące 

potrzeby regularnych zachowań/badań profilaktycznych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową 

działalność w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania.  

2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).  

3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające 

wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania.  

4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie 

rozpatrywana. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: łączna kwota przeznaczona na konkurs - 420.000,00 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć 

za pomocą generatora Witkac.pl w terminie do 25 lutego 2022 r. do godz. 23:59 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: nie wcześniej niż 9 maja 2022 roku, a ich zakończenie nastąpi 

nie później niż 30 listopada 2022 roku. 

 

 

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

https://rops.poznan.pl/dotacje-dla-organizacji-pozarzadowych/ogloszenia-otwartych-

konkursow-ofert/ 

 

KONTAKT: 

Natasza Cyrulik – tel. 61/85-67-309, natasza.cyrulik@rops.poznan.pl  

Małgorzata Machnicka – tel. 61/85-67-322, malgorzata.machnicka@rops.poznan.pl 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 

3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej”. 
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 23.11.2021 r. ogłasza nabór 

wniosków nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Ogłoszenie zostało 

opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Przygotowywanie 

wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 

23.11.2021 r. 

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w najwyższym stopniu 

przyczynią się do osiągnięcia celów Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 określonych  

w Uszczegółowieniu WRPO 2014+. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na kompleksowej, głębokiej modernizacji 

energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego, 

związanej m.in. z: 

a) ociepleniem obiektu, 

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych, 

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji, 

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem 

kogeneracji (wyłącznie jako element projektu), 

e) instalacją systemów chłodzących, 

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne, 

g) systemami monitorowania i zarządzania energią, 
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h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako 

elementu kompleksowego projektu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Uprawnionymi do składania wniosku są: 

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 

b) jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, 

w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy; 

c) samorządowe jednostki organizacyjne; 

d) organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną); 

e) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego; 

f) podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

g) uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego; 

h) podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. 

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 85% 

wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję 

projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 

dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. 

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną wynosi 45 % 

kosztów kwalifikowalnych i może zostać zwiększony o 20 punktów procentowych w przypadku 

pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy 

na rzecz średnich przedsiębiorstw – zgodnie z:  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020, 

• Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu – art. 38. 
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Część inwestycyjna projektu objętego wariantem pomocy publicznej determinuje poziom 

dofinansowania udzielany jako pomoc de minimis. 

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 50 000 000,00 zł i może ulec zmianie. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 25 lutego 2022 r. Po zakończeniu naboru (po godzinie 

15.30) możliwość wysłania elektronicznej wersji wniosku w LSI 2014+ zostanie zablokowana 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/411  

 

KONTAKT: 

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie 

pod numerem tel. 61 626 61 22 i 61 626 61 21 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym 

Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 

61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46. 

 

 

Program Aktywni + 
 

Nawet 250 tys. złotych dofinansowania może otrzymać organizacja pozarządowa na 

realizację projektów skierowanych do osób starszych. Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej startuje z nową edycją programu „Aktywni+”. Na wsparcie projektów dla 

seniorów rząd przeznaczy w tym roku 40 mln złotych. – 28 lutego 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

 

O PROGRAMIE: Program ma za zadanie przyczynić się do wzrostu zaangażowania osób 

starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu 

wolnego, zwiększanie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące 

w życiu publicznym, podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów i kształtowanie postaw 

sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym, oraz budowanie 

pozytywnego wizerunku starości i starzenia się, a także rozwijanie kompetencji społecznych 

(wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku. 

 

CEL KONKURSU: Celem programu „Aktywni+” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 

realizowanego od 2021 roku, jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich 

dziedzinach życia społecznego. Program uwzględnia kierunki działań wynikające z przyjęcia 

przez Radę Ministrów dokumenty pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. 

Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. 

 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/411
mailto:ocenaformalna2@umww.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w 2022 roku, na zadania określone  
w ramach 4 priorytetów Programu: 
 
I. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu: zwiększenie udziału 
osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej 
samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych 
w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych  
w obszarze rynku pracy.  
 
II. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji 
środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące 
warunków życia obywateli. 
 
III. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności 
posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby 
starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających 
włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. 
 
IV. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji 
międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz 
upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa 
seniorów. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O środki w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym zgodnie  

z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą ubiegać się 

stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne oraz spółdzielnie socjalne, oraz inne podmioty 

prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego (np. tzw. spółki non profit). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Z puli 40 mln zł organizacje pozarządowe mogą ubiegać się  

o dofinansowanie w wysokości od 25 tys. do nawet 250 tys. zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 28 lutego br.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadania będą realizowane na podstawie umów 

jednorocznych w terminie: od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-

programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022  

 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022
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KONTAKT: 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w terminie od 1 do 28 lutego 2022 

r. pod numerem telefonu (22) 661 18 74,  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00. 

 

 

Konkurs UdSKiOR: Działalność dokumentacyjna i wydawnicza 
 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 

działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w 

zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP 

oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2022 roku. – 28 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 

CEL KONKURSU: celem konkursu jest  kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk  
o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2022 
roku. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

 1. Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem 
tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu 
powojennego (publikacje, periodyki, audiobooki); 
 2. Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem 
tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu 
powojennego (wystawy, projekty dokumentacyjne) 
 3. Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
 4. Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje 

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

publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Do 100% dofinansowania. Kwota dofinansowania nieznana. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 28 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację 

zadania w roku 2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2852-

og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-
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dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-wykonywaniem-

rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-kultywowania-i-upowszechniania-tradycji-walk-o-

niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-oraz-pami%C4%99ci-

o-ofiarach-wojny-i-okresu-powojennego-w-2022-roku.html 

 

KONTAKT: 

W związku z trwającą epidemią koronawirusa rekomendujemy Państwu minimalizowanie 
kontaktów osobistych do sytuacji tego bezwzględnie wymagających oraz korzystanie  
z możliwości kontaktu telefonicznego z Urzędem na nr 22 276 77 77 lub adres e-
mail: info@kombatanci.gov.pl. 
Dla ułatwienia kontaktu udostępnione są dla Państwa dodatkowe numery telefonów: 
22 276-77-48, 22 276-77-72, 22 276-77-46, 22 276-77-73, 22 276-77-51, 22 276-77-39, 22 270-
72-07, 22 276-77-79. 
 

 

Wspieranie aktywności międzynarodowej 2022 
 

Ogłoszenie Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z 12 stycznia 2022 roku  

o terminie i trybie naboru wniosków do Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 

edycja 2022 – 28 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca 

O PROGRAMIE: Program Wspieranie aktywności międzynarodowej jest programem własnym 

Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywany jest udział 

tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz 

menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach  

i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe. 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów 

tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem 

poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków 

tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za 

granicą, w tym także w trybie on-line oraz wyjazdów na kwerendy naukowe albo 

przeprowadzenia kwerendy w formie zdalnej, o ile istnieją ku temu możliwości techniczne i cel 

Programu zostanie w ten sposób osiągnięty. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Opłaty za udział WNIOSKODAWCY w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, opłaty za 

korzystanie z bibliotek i mediatek 

2. Koszty przejazdów osób 

3. Koszty noclegów WNIOSKODAWCY i / lub asystenta osoby z niepełnosprawnością 

4. Koszty dostosowania udziału WNIOSKODAWCY do indywidualnych potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 

mailto:info@kombatanci.gov.pl
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Posiadający rezydencję podatkową w Polsce:  

a. artyści indywidualni prowadzący zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca lub 

studenci tańca;  

b. krytycy, badacze, pedagodzy prowadzący działalność zawodową w dziedzinie tańca;  

c. menedżerowie działający w dziedzinie tańca; którzy najpóźniej w dniu złożenia WNIOSKU 

ukończyli 18 lat.  

2. W razie wątpliwości ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wezwania WNIOSKODAWCY 

do udokumentowania statusu rezydencji podatkowej.  

3. Nie może ponownie złożyć wniosku WNIOSKODAWCA, który nie rozliczył się ze 

sprawozdania z realizacji projektu w poprzednich naborach PROGRAMU do dnia zakończenia 

niniejszego naboru PROGRAMU. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 5 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 28.02.2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 01.04.2022 do 30.11.2022 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=19568 

 

KONTAKT: 

Karolina Dziełak-Żakowska 
karolina.zakowska@imit.org.pl 

 Nr tel. 228292005, 785180000  

 

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 
 

Celem jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do 

wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-

promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, 

przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach 

współczesnych. Wnioski należy składać do 28 lutego 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

 

O PROGRAMIE: 

Celem jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do 

wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-

promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, 

mailto:karolina.zakowska@imit.org.pl
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przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach 

współczesnych.. 

W roku 2022 priorytetami są: 

1. Odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego. 

2. Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży  

w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję  

przedsiębiorczości i wolontariatu. 

3. Wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi  

z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej  

i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych. 

4. Wzmacnianie inicjatyw młodzieży z połączonych terytorialnych hromad Ukrainy oraz 

terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań 

współczesnego świata. 

5. Wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości  

i wzajemnego szacunku wśród młodzieży. 

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez 

wnioskodawcę, priorytecie. 

W projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju. 

Polskie organizacje składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 

Organizacje ukraińskie składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy. 

Szczegółowe zasady: 

1. Czas trwania wymian: 5-10 dni, z wyłączeniem podróży (w przypadku spotkań 

młodzieżowych i projektów promocyjno-informacyjnych projekt może być realizowany na 

terenie obu państw, w dwóch różnych terminach (dwa spotkania po 5 dni każde) w okresie 

1.05- 31.10). 

2. Wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku 

(opiekunowie/liderzy grup). Rada priorytetowo traktuje projekty, w których udział weźmie 

młodzież z mniejszymi szansami. 

3. Liczba uczestników: 10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy. 

4. Wizyta przygotowawcza: 2-3 dni robocze, maksymalnie 6 osób, po 3 z każdego kraju. Wizyta 

musi się odbyć najpóźniej 7 dni przed działaniem. 

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach naboru. Ta sama 

grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu. 

 

CEL KONKURSU: 

Głównym celem programu jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników 

młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów 

informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych 

korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak  

i w relacjach współczesnych. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe oraz 

instytucje oświatowe i publiczne, których działalność skierowana jest do młodzieży. 

Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe (wymiany młodzieżowe, spotkania młodzieżowe, 

projekty informacyjno-promocyjne): 

1. Wymiana młodzieżowa – format, którego celem jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, 

realizowane poprzez różnorodne, spójne i logiczne metody edukacji pozaformalnej. Projekt 

może być realizowany na terenie jednego z państw (należy wybrać Polskę lub Ukrainę)  

i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty. 

2. Spotkania młodzieżowe – format, którego celem jest organizacja wybranego wydarzenia 

(festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.). Projekt może być realizowany na terenie obu 

państw. 

3. Projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające 

dobre praktyki, publikacje) – format, którego celem jest stworzenie produktu informacyjno-

promocyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy. Projekt może być realizowany na terenie 

obu państw. 

Adresatami projektów są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów 

oraz opiekunowie młodzieżowi. 

W projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe i publiczne, których działalność 

skierowana jest do młodzieży. 

Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. 

Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację partnerską, wraz z którą przygotuje  

i zrealizuje projekt. Niniejsze zasady stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskic  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 28 lutego 2022 r.  

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 

10 maja – 31 października 2022, maks. 5-10 dni z wyłączeniem podróży (w przypadku spotkań 

młodzieżowych i projektów promocyjno-informacyjnych projekt może być realizowany na 

terenie obu państw, w dwóch różnych terminach – 2 spotkania po 5 dni każde). 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/wnioski/purwm-zasady-formalne/#  

 

KONTAKT: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

MARTA PIWKA 

509 009 338 

m.piwka@frse.org.pl  

 

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/wnioski/purwm-zasady-formalne/
mailto:m.piwka@frse.org.pl
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Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez 

seniorów i dla seniorów 
 

Projekt ma na celu realizację działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich 

aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań 

międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty 

kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej. Wnioski 

należy składać do 28 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

 

CEL: 

Celem jest realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji  

w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych 

na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy 

oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej. Za seniorów uznawane są osoby, które 

w momencie realizacji działań ukończyły 60 lat. Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 

wniosek w ramach jednego naboru. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE: 

Projekty realizowane na rzecz seniorów. 

Projekt musi realizować co najmniej jeden z poniższych celów: 

1. Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych). 

2. Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z kryzysami  

z tym związanymi). 

3. Integracyjny. 

4. Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia). 

5. Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie). 

6. Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu 

funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi 

komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne  

i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię dedykowanych im zajęć. 

7. Upamiętniający. 

W roku 2022 zostanie wspartych 28 inicjatyw lokalnych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcy non-profit składający się z seniorów lub działający na ich rzecz (w tym młode 

organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w tym grupy nieformalne z patronem). 

Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność pożytku publicznego na terenie całej Polski. 
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W przypadku grupy seniorów, przez lub na rzecz których realizowane jest działanie, osoby we 

wskazanym wieku muszą stanowić 100% grupy. 

Grupa nieformalna musi liczyć co najmniej 3 członków. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Otrzymać można 100% wnioskowanej kwoty. 

– kategoria I – mikrogranty o wartości 4.000 zł brutto; 

– kategoria II – mikrogranty o wartości 10.000 zł brutto; 

– kategoria III – mikrogranty o  wartości 20.000 zł brutto. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 28 lutego 2022 r.! 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/  

 

KONTAKT: 

Fundacja Wspólnota Pokoleń 

ul. Żegiestowska 13 e/1, 50-542 Wrocław 

info@wspolnotapokolen.pl  

+48 508 132 969 

 

„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. Pierwszy termin składania wniosków zaplanowany jest do 28 lutego 2022 roku 
(kolejne do 30 kwietnia 2022 roku i do 30 września 2022 roku). 

 

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 

http://www.wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/
mailto:info@wspolnotapokolen.pl
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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. 

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 

https://pnwm.org/projekty-online/
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podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny 

światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Terminy składania wniosków: 

• do 28 lutego 2022 roku, 
• do 30 kwietnia 2022 roku, 
• do 30 września 2022 roku. 

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Wpisując tytuł projektu we 
wniosku, należy dopisać „Zachować pamięć”. 

 

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 

 

 

Najlepsi z najlepszych 
 

W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych 

(OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju. Zgłoszenia mogą przesyłać 

opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły  

i inne placówki. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP). – 28 lutego 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (ZG ZOSP RP). 

 

O KONKURSIE: Organizatorem konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową 

Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP). 

Kryteria oceny: 

– podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym 

miejscowym zagrożeniom; 

https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/
mailto:piotr.kwiatkowski@pnwm.org
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– propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku; 

– rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin 

sportowych i turystyki; 

– organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku; 

– organizacja MDP. 

Do konkursu mogą przystąpić jedynie te drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z 

celów z każdego z kryteriów wymienionych powyżej. 

Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za 2021 rok. 

Do formularza zgłoszenia należy dołączyć dokumentację poświadczającą prawdziwość 

przedstawionych informacji, np. wycinki z gazet, zdjęcia, filmy, kserokopie dokumentów itp. 

CEL KONKURSU: wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca 

przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji 

ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach 

(kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej, itp.). 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy 

Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju 

wraz z ich opiekunami. Zgłoszenia mogą przesyłać opiekunowie MDP, OSP, oddziały 

poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły i inne placówki. 

NAGRODA: Nagrodę dla zwycięskiej drużyny i opiekuna MDP funduje organizator konkursu. 

Zwycięzcy ponadto zostają zaproszeni na finał ogólnopolskiej imprezy organizowanej przez ZG 

ZOSP RP, podczas której nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagrody. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 28.02.2022 roku 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://zosprp.pl/2022/01/31/konkurs-dla-mdp-najlepsi-z-najlepszych/  

 

KONTAKT: 

Biuro ZG ZOSP RP 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny 
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa 
Tel. 22 509-50-50, 22 826-52-91, 22 826-52-92 
Czynne w godzinach 7:30-15:30 

 

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sport dla 

Wszystkich 
 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków 
pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup 

https://zosprp.pl/2022/01/31/konkurs-dla-mdp-najlepsi-z-najlepszych/
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społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 
roku  
 

ORGANIZATOR: Minister Sportu i Turystyki 

 

CEL KONKURSU:  
• Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych 

i środowiskowych; 
• Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie 

zdrowego stylu życia; 
• Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie 

aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego 
kraju; 

• Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk 
i grup społecznych; 

• Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych 
wartości  sportu; 

• Edukacja patriotyczna poprzez sport; 
• Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu 

społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej; 
• Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych 

środowiskach i grupach społecznych. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach 
społecznych;                             

2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim: 
-    Aktywna wieś, 
-    Organizator sportu w środowisku wiejskim, 

3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych 
w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”; 

4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje 
działające w obszarze kultury fizycznej.    

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach 

programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji  

w ramach swojej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania 

sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, 

posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki 

stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU: Na realizację zadań 

z zakresu Programu w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok zaplanowano kwotę w łącznej 

wysokości: 60 500 000 zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków finansowych może się 

zmienić.  
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie 

do 1 marca 2022 roku. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadania z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup 
społecznych i środowiskowych realizowane muszą być w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2022 roku. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-

programu-sport-dla-

wszystkich?fbclid=IwAR16W1ncAHlhDYjkKcp6N6177JBqT0Zy66bmQhbhJ-

8B47q3uFt58cgDLp8  

 

KONTAKT: 

W sprawach merytorycznych, czyli w przypadku wątpliwości związanych z problemami 

dotyczącymi sposobu wypełniania, wpisywanych danych, wymaganych formularzy itp.  

Departament Sportu dla Wszystkich,  

e-mail: ds@msit.gov.pl  

tel.: (22) 24 47 323; (22) 24 43 215; (22) 24 47 303 

 

 

Granty na założenie mini sadu 
 

Konkurs przewiduje dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się 

z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant 

może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy).  

W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów. – 4 marca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja BOŚ (Banku Ochrony Środowiska) 

 

CEL KONKURSU: Konkurs jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po 

zdrowie” prowadzonego przez Fundację BOŚ. 

Główne cele programu: 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich 

pielęgnacji ograniczający negatywny wpływ upraw na środowisko. 

2. Zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian drzew owocowych, a w szczególności 

wiśni, a tym samym zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich. 

Konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. 

Projekt podzielony jest na 2 etapy główne i dodatkowy etap nieobowiązkowy. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Realizacja szkolnego projektu dotyczącego sadownictwa i sposobu pielęgnacji drzew. 

Przedmiotem Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” jest: 

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR16W1ncAHlhDYjkKcp6N6177JBqT0Zy66bmQhbhJ-8B47q3uFt58cgDLp8
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR16W1ncAHlhDYjkKcp6N6177JBqT0Zy66bmQhbhJ-8B47q3uFt58cgDLp8
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR16W1ncAHlhDYjkKcp6N6177JBqT0Zy66bmQhbhJ-8B47q3uFt58cgDLp8
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR16W1ncAHlhDYjkKcp6N6177JBqT0Zy66bmQhbhJ-8B47q3uFt58cgDLp8
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1. Promocja starych odmian drzew owocowych. 

2. Założenie minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew tradycyjnych odmian wiśni 

sadzonych na ogólnodostępnym społecznie terenie. 

3. Stworzenie mapy pomologicznej starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, 

brzoskwiń, moreli. 

Edycja realizowana w roku szkolnym 2021/2022 poświęcona jest tradycyjnym odmianom 

wiśni. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów, których rodzice wyrażą na to zgodę (konkurs 

prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej). Zespół konkursowy składa 

się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas)  

i jednego opiekuna (nauczyciela). Opiekunem Zespołu może być nauczyciel biologii, katecheta 

lub inny nauczyciel zainteresowany tematem. Adresatami konkursu są uczniowie i nauczyciele 

szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego i ponadpodstawowego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  granty: maks. 250 zł, 100%. Wkład własny nie jest wymagany. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 4 marca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Konkurs trwa w okresie: luty 2022 roku – październik 2022 

roku.  

Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach:  

a. Etap I - od lutego do marca 2022 roku;  

b. Etap II - od kwietnia do czerwca 2022 roku; 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://tradycyjnysad.pl/serdecznie-zapraszamy-do-wziecia-udzialu-w-nowej-edycji-

konkursu-tradycyjny-sad/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska 
ul. Żelazna 32 
00-832 Warszawa 
Tel:  515 114 603 w godz. od 10.00 do 14.00 
e-mail:  tradycyjnysad@fundacjabos.pl 

 

Granty na działania w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

mailto:tradycyjnysad@fundacjabos.pl
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ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022. Termin 

składania wniosków do dnia 4 marca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego   

 

O PROGRAMIE: Celem programu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację 

zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

CEL KONKURSU: W konkursie zostaną wybrane oferty realizacji zadań publicznych, zmierzające 

do wzmocnienia pozycji Województwa Wielkopolskiego w obszarze ochrony środowiska, 

mające na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, podnoszenie poziomu 

świadomości ekologicznej oraz propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska, a także 

promowanie postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony wartości przyrodniczych  

i walorów krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Organizację lub współorganizacje przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. 

działania w zakresie walki ze smogiem, gospodarki odpadami, przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym, a także walka z hałasem. 

Zadanie polega na zrealizowaniu projektu w zakresie:  
a) ekologii ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania elementów błękitno-zielonej 
infrastruktury oraz  roli wody w lokalnych ekosystemach; 
b) wykonania antysmogową farbą do elewacji muralu promującego ekologię, ochronę zwierząt  
lub ochronę dziedzictwa przyrodniczego. 
 
Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa wyżej, odbywać się będzie w formie 
wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu  

art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Planowane wydatki w roku 2022 to 100 000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą 

dedykowanej platformy elektronicznej  - generatora wniosków - Witkac.pl w odpowiedzi na 

ogłoszony tam konkurs, w terminie do dnia 4 marca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu      

1 czerwca 2022 r., a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 30 września 2022 r. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_281---ogloszenie-w-sprawie-zlecenia-

organizacjom-pozarzadowym-1-120124813 

 

KONTAKT: 

Szczegółowe informacje w trakcie trwania konkursu można uzyskać w godzinach  

od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów: 61 62 66 434 lub 61 62 66 425. 

 

 

Zaproszenie do programu Inkubator Lokalnych Centrów 3R 
 

Program Inkubator Lokalnych Centrów 3R to program, którego celem jest promocja zasady 

3R (Reduce, Reuse, Recycle) poprzez łączenie firm, gmin i organizacji pozarządowych  

z ekspertami i praktykami z zakresu prowadzenia i rozwoju lokalnych inicjatyw oraz 

aktywności związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Nabór pomysłów trwa do 4 

marca 2022 roku do godziny 16.00. 

 

FUNDATOR: Fundacja Koalicja 5 Frakcji we współpracy z Kampanią 17 Celów oraz  

w partnerstwie z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A. 

 

O PROGRAMIE: Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga wielopoziomowego 

zarządzania i nowych wizji tego, jak może wyglądać przyszłe miasto. Dlatego zaangażowanie 

na poziomie lokalnym ma kluczowe znaczenie dla przejścia od tradycyjnego podejścia 

liniowego do strategii cyrkularnej. Mając na uwadze stojące przed nami wyzwania w obszarze 

transformacji ku gospodarce obiegu zamkniętego Fundacja Koalicja 5 Frakcji we współpracy  

z Kampanią 17 Celów oraz w partnerstwie z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A. 

uruchomiła program, którego celem jest przekazanie merytorycznego wsparcia lokalnych 

pomysłów na miejsca, które będą budować świadomość hierarchii gospodarowania odpadami, 

promując zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne wykorzystanie, naprawę i recykling 

oraz inne działania w wymiarze 3R. Rolą powstałych miejsc (Centrów 3R) jest podejmowanie 

działań praktycznych, edukacyjnych oraz promocyjnych w obszarze gospodarki obiegu 

zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady 3R w społecznościach lokalnych. 

Program podzielony jest na cztery etapy, podczas których inicjatorzy wybranych najlepszych 

projektów będą mieli szansę uczestniczenia w cyklu warsztatów oraz spotkań z Mentorami, 

które łącznie dadzą pełen pakiet informacji jak stworzyć, przeprowadzić i wdrożyć na stałe 

sprawnie funkcjonujące Centrum 3R. 

 

CEL KONKURSU: To program merytorycznego wsparcia stworzenia i rozwoju lokalnych miejsc 

(Centrów 3R) znajdujących się w miastach i mniejszych miejscowościach, które budują 

świadomość hierarchii gospodarowania odpadami, promując zapobieganie powstawaniu 

odpadów, ponowne wykorzystanie, naprawę, recykling i inne działania w wymiarze 3R. 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_281---ogloszenie-w-sprawie-zlecenia-organizacjom-pozarzadowym-1-120124813
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_281---ogloszenie-w-sprawie-zlecenia-organizacjom-pozarzadowym-1-120124813
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Wspólnym celem Centrów jest większe skupienie się na wyższych poziomach hierarchii 
postępowania z odpadami oraz stymulowanie edukacji, komunikacji i podnoszenia 
świadomości wśród lokalnych przedsiębiorstw i mieszkańców. Naszą ambicją jest, aby do 2023 
roku powstało 100 takich miejsc. 

ROLA LOKALNYCH CENTRÓW 3R: 

• Praca na rzecz budowy lokalnej gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu (GOZ) – 
poprzez promowanie zapobiegania powstawaniu odpadów, ponownego 
wykorzystania i recyklingu 

• Przyniesienie korzyści lokalnej społeczności, wypełnianie konkretnego celu 
społecznego 

• Stymulowanie edukacji, komunikacji, podnoszenia świadomości GOZ wśród 
mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw 

• Zachęcanie do ekonomii społecznej (w tym gospodarki współdzielenia) i spójności 
społecznej 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do udziału w Programie mogą zgłosić się następujące podmioty posiadające osobowość 

prawną: 

a. organizacje pozarządowe, 

b. jednostki samorządu terytorialnego, 

c. samorządowe jednostki organizacyjne (np. instytucje kultury), 

d. inne podmioty, w tym prowadzące działalność gospodarczą, których cele zgodne są  

z założeniami Programu. 

Do udziału zakwalifikuje się nie więcej niż 30 podmiotów. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Program nie przewiduje dofinansowania.  Rolą inkubatora jest wsparcie 

merytoryczne, dostarczenie wiedzy i umiejętności, by przeprowadzić uczestników przez proces 

efektywnego powstawania lokalnego centrum 3R. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór pomysłów na Lokalne Centra 3R trwa do 4 marca 

2022 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://5frakcji.pl 

Formularz aplikacyjny, Regulamin oraz Przewodnik po Programie można znaleźć na stronie 

5frakcji.pl/inkubator. 

 

KONTAKT: 

Urszula Fabianiak 

E-mail: urszula.fabianiak@csr-consulting.pl 

 

 

https://5frakcji.pl/inkubator/
mailto:urszula.fabianiak@csr-consulting.pl
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Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: XI Otwarty Konkurs i II 

Otwarty Konkurs Zdalnie 
 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza kolejną edycję Konkursu na 

Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach 

Polsko-Rosyjskich.  W tym roku - już po raz drugi - proponujemy  dwa odrębne i niezależne od 

siebie postępowania konkursowe: XI Otwarty Konkurs i II Otwarty Konkurs Zdalnie. Wnioski 

można składać do 11 marca 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

 

O PROGRAMIE: Zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego konkursu, chcemy wspierać  

i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę 

o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Każdy 

projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz, ale nie narzucamy, jakiego 

rodzaju mają to być przedsięwzięcia. Różni je natomiast to, w jakiej formie będą realizowane.  

Na XI Otwarty Konkurs prosimy zgłaszać projekty, które – tak jak dotychczas -  realizowane będą 

w sposób tradycyjny (w formie konferencji, koncertów, wystaw, festiwali itp.-  słowem, imprez 

organizowanych „na żywo” z udziałem publiczności). Z kolei II Otwarty Konkurs Zdalnie daje 

szansę projektom, które mogą być realizowane zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej lub wręcz realizowane w sieci, takich jak np. tworzenie bądź rozszerzanie stron 

internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, podcastów itp. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W przypadku XI Otwartego Konkursu środki 

finansowe z dotacji celowej Centrum mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów 

podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przedsięwzięcia, a także ich 

honorariów, jeśli jest to przewidziane w budżecie – zgodnie z Regulaminem Konkursu zaliczamy 

je do kosztów merytorycznych. Sfinansować można także wynagrodzenie księgowego i innych 

osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia, koszty administracyjne, koszty promocji itp. Nie 

dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy  

o dofinansowanie przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje 

się finansowania zakupu środków trwałych. 

W przypadku II Otwartego Konkursu Zdalnie z dotacji celowej Centrum  sfinansowane mogą być 

natomiast wydatki związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do realizacji 

przedsięwzięcia w czasie rzeczywistym (np. zoom), koszty stworzenia lub rozbudowania strony 

internetowej oraz zamieszczonych na niej materiałów, tworzenie aplikacji mobilnych, 

podcastów itp. 

 

Koszty obsługi przedsięwzięcia, w tym koszty administracyjne, oraz inne koszty pokrywane ze 

środków finansowych z dotacji celowej Centrum nie mogą stanowić więcej niż 10% całości 

kwoty tej dotacji. 90% dotacji Centrum musi zostać przeznaczone na koszty merytoryczne. 
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Uwaga! 

Ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), podmiot otrzymujący dofinansowanie ze 

środków publicznych (a środki CPRDiP są środkami publicznymi) jest zobowiązany do 

zapewnienia tej dostępności w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Środki przeznaczone na 

ten cel mogą być sfinansowane z dotacji celowej Centrum i należy je traktować jak koszty 

merytoryczne. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Adresatami Otwartego Konkursu są m.in. instytucje publiczne, 

akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie 

mogą się też ubiegać osoby fizyczne. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. 

Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% 

budżetu. Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy, rzeczowy lub osobowy. Może być 

to np. wolontariat – jego wartość należy oszacować mnożąc minimalną stawkę godzinową  

(w tym roku jest to 19,70  PLN) przez liczbę godzin przepracowanych przez wolontariusza przy 

realizacji przedsięwzięcia. Może to być także wkład rzeczowy: udostępnienie sali czy sprzętu 

niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia itp. Za wkład własny uważane są także środki 

finansowe uzyskane przez wnioskodawcę z innych źródeł i wpłaty uczestników 

przedsięwzięcia. Nie określamy ani maksymalnej, ani minimalnej kwoty dofinansowania, o jaką 

może się ubiegać wnioskodawca.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 11 marca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 

października 2022 r. W wyjątkowych wypadkach Dyrektor CPRDiP może wyrazić zgodę na 

przesunięcie tego terminu, ale nie dłużej niż do 15 listopada 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

http://cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2022.html  

 

KONTAKT: 

Małgorzata Szniak,  

Tel: + 48 22 295 00 40; + 48 602 769 222,  

e-mail: szniak@cprdip.pl 

 

 

http://cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2022.html
mailto:szniak@cprdip.pl
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Dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia 

w stosunkach polsko - rosyjskich 
 

Program wspiera projekty ukierunkowane na rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy 

podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej. Wnioski o dofinansowanie mogą 

składać instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje  

i samorządy a także osoby fizyczne – 11 marca 2022 r. 

ORGANIZATOR: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

O PROGRAMIE:  Organizatorem konkursu jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu  

i Porozumienia (CPRDiP). Koszty obsługi przedsięwzięcia, w tym koszty administracyjne, oraz 

inne koszty pokrywane ze środków finansowych z dotacji nie mogą stanowić więcej niż 10% 

całości kwoty tej dotacji. 90% dotacji Centrum musi zostać przeznaczone na koszty 

merytoryczne. Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej na 

stronie: http://otwartykonkurs.cprdip.pl , a następnie wygenerowany dokument .pdf w wersji 

papierowej należy przesłać na adres CPRDiP. Wspomniany dokument .pdf można również 

podpisać podpisem elektronicznym.  Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 

Dwóch lub więcej wnioskodawców działających wspólnie może złożyć jeden wniosek wspólny. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Projekty ukierunkowane przede wszystkim na: 

– rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i 

Federacji Rosyjskiej; 

– prowadzenie dialogu i budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu odrębności 

narodowej i kulturowej; 

– wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń; 

– rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie 

obu narodów. 

Wspierane są projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające 

wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu 

narodów. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Instytucje publiczne. 

2. Instytucje akademickie / edukacyjne. 

3. Organizacje pozarządowe, fundacje. 

4. Jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Osoby fizyczne. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dofinansowanie do 80%, brak określenia kwot, jednak w praktyce 

dotacje są przyznawane w wysokości od 1.000 zł do 40.000 zł. 

Dopuszczalny jest wkład rzeczowy, inne środki finansowe oraz wpłaty uczestników. 

 

http://otwartykonkurs.cprdip.pl/
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 11 marca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Rozpoczęcie projektu: nie wcześniej niż 2 miesiące po 

zakończeniu naboru wniosków.  

Zakończenie projektu: do 31.12.2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

http://cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2022.html  

 

KONTAKT: 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

Małgorzata Szniak 

T: + 48 22 295 00 40 

szniak@cprdip.pl 

 

 

Kulturalne pomosty 2022 
 

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza nabór do programu dotacyjnego IAM „Kulturalne 

pomosty” na rok 2022. Program jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu 

Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. Kierowany jest do podmiotów prawa 

polskiego: organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem 

współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). – 11 marca 

2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Instytut Adama Mickiewicza 

 

O PROGRAMIE: Program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”, 

nabór na rok 2022, jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. Adresowany jest do podmiotów prawa polskiego: 

organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem 

współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 

 

CEL KONKURSU: Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego 

wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej 

roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach programu dotacyjnego realizowane 

będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do 

kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące 

Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości. Zadania 

dofinasowane w programie powinny propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na 

jakimkolwiek tle, szacunek i tolerancję dla wartości cenionych przez odbiorców z różnych 

kręgów kulturowych oraz ich doświadczeń historycznych. 

 

https://granty.pl/kalendarz/dofinansowanie-przedsiewziec-podejmowanych-na-rzecz-dialogu-i-porozumienia-w-stosunkach-polsko-rosyjskich/
http://cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2022.html
mailto:szniak@cprdip.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Zadania dofinansowane w ramach programu, prezentujące i promujące kulturę polską poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej adresowane mają być do odbiorcy zagranicznego,  

w szczególności do studentów i młodzieży, ludzi kultury i nauki, twórców i artystów, środowisk 

opiniotwórczych, w tym mediów, liderów opinii publicznej oraz użytkowników mediów 

społecznościowych.  

2. Przy opracowywaniu koncepcji zadań należy uwzględnić rekomendacje zawarte w 

dokumencie: „Wytyczne programowe do programu IAM Kulturalne pomosty” 

opublikowanym razem z regulaminem.  

3. W ramach zadań dofinansowanych w programie zarówno wkład własny beneficjenta, jak 

też dofinansowanie muszą zostać wydatkowane w roku 2022.  

4. W ramach programu dofinansowane zostaną zadania realizowane wyłącznie na terenie 

wskazanych państw, według priorytetów, które znajdują się w „Wytycznych programowych 

do programu IAM Kulturalne pomosty”.  

5. Warunkiem koniecznym realizacji zadania w ramach programu jest udział 

instytucjonalnego partnera zagranicznego.  

6. W ramach programu przewiduje się następujące rodzaje zadań:  

1) koncerty,  

2) wystawy,  

3) spektakle,  

4) festiwale,  

5) przeglądy,  

6) pokazy,  

7) warsztaty,  

8) performance,  

9) wydarzenia site specific,  

10) prezentacje multimedialne,  

11) wydarzenia interdyscyplinarne.  

7. Z programu wyłączone są zadania dotyczące digitalizacji i archiwizacji, zadania polegające 

na tworzeniu, produkcji i dystrybucji utworów muzycznych, audiowizualnych i literackich,  

w tym przekładów, publikacje niebędące materiałami promocyjnymi, produkcje filmowe (poza 

dokumentacją realizowanego zadania, warsztatami filmowymi), rejsy, wymiana młodzieży, 

wydarzenia turystyczne i sportowe, udział w targach, rajdy, przemarsze i pochody, stypendia, 

staże naukowe, rekonstrukcje historyczne, turnieje, zawody, rezydencje artystyczne  

i konkursy.  

8. Z programu wyłączone są zadania finansowane w ramach innych programów wieloletnich 

ustanowionych przez Radę Ministrów, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, programów własnych realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi.  

9. Dla zapewnienia zgodności zadania z celami programu i wyłączeniu zadania z reżimu pomocy 

publicznej każdy wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami 

określonymi w załączniku nr 4. 

 

 

 



     

66  

   

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa 

polskiego:  

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do 

rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów 

samorządowych1 ),  

• organizacje pozarządowe. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 25 tys. do 200 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 11 marca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadania mogą być realizowane od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=20318 

KONTAKT: 

Małgorzata Ustymowicz: 

tel. +48 22 44 76 129;  e-mail: mustymowicz@iam.pl 

 

 

Konkurs grantowy na rzecz Białorusi i Ukrainy 
 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) ogłosiła otwarty konkurs ofert, który jest 

kontynuacją wsparcia udzielanego w 2020 r. w ramach pakietu pomocowego „Solidarni  

z Białorusią” i częścią wsparcia udzielanego przez Polskę Ukrainie w obliczu agresji rosyjskiej. 

Konkurs organizowany jest w ramach programu Wsparcie Demokracji 2022, realizowanego 

w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. – 13 

marca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja Solidarności Międzynarodowej 

 

CEL KONKURSU: Celem Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi i Ukrainy jest udzielenie 

wsparcia społeczeństwu białoruskiemu oraz ukraińskiemu w jego dążeniu do wolności  

i demokracji 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

I Wsparcie dla osób represjonowanych, które ze względu na sytuację w Białorusi lub Ukrainie 
potrzebują doraźnej pomocy: m.in. prowadzenie centrum informacyjnego dla osób 
przybywających do Polski, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie 
zatrudnienia/poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie możliwości edukacyjnych w Polsce, 
pomoc osobom represjonowanym m.in. poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, 



     

67  

   

opieki medycznej (w tym opieki psychiatrycznej), wsparcia finansowego/rzeczowego (w tym 
zakup leków, środków medycznych i in., przepisanych w ramach świadczonej pomocy 
medycznej i psychiatrycznej) i pomocy w zorganizowaniu życia w Polsce (w tym wsparcie  
w zapewnieniu zakwaterowania), projekty wsparcia indywidualnego. 

II Wsparcie dla think tanków i organizacji medialnych, dostarczających niezależnych ocen na 
temat sytuacji w Białorusi lub Ukrainie oraz włączających się w działania rzecznicze na forum 
międzynarodowym m.in. kampanie informacyjne (w tym badania, analizy i in.) na temat 
sytuacji w Białorusi lub Ukrainie, skierowane do odbiorców w Polsce, UE, w Białorusi lub 
Ukrainie, wsparcie dla redakcji informujących o wydarzeniach w Białorusi lub Ukrainie, 
wsparcie dla białoruskich lub ukraińskich mediów przenoszących się lub planujących 
przeniesienie swojej siedziby do Polski, działania rzecznicze na poziomie krajowym  
i międzynarodowym, w tym wsparcie dla działań rzeczniczych organizowanych w koalicji  
z organizacjami zagranicznymi, przygotowywanie raportów na temat łamania praw człowieka 
w Białorusi lub Ukrainie (np. dla ONZ), udział w spotkaniach międzynarodowych, na których 
omawiane bądź prezentowane są sprawy dotyczące Białorusi lub Ukrainy, litygacja 
strategiczna.  

III Wsparcie działań na rzecz białoruskiej lub ukraińskiej diaspory w Polsce:  m.in. wsparcie 
działań wspomagających rozwój i integrację białoruskiej lub ukraińskiej diaspory, 
wzmacniających poczucie jedności (wystawy, projekcje filmów i in.), adaptację kulturową oraz 
poprawę jakości życia w lokalnej społeczności, w tym wsparcie działalności centrów 
adaptacyjno-integracyjnych 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące 
działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 
ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności 
stowarzyszenia i fundacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć jeden wniosek projektowy 
samodzielnie i jedną ofertę wspólną z inną organizacją/innymi organizacjami. 

Dopuszczane jest składanie ofert w partnerstwie także z organizacjami zagranicznymi. 
Formalnym wnioskodawcą w takim wypadku jest organizacja polska, która musi być 
uprawniona do udziału w Konkursie. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału może złożyć jeden wniosek na jeden priorytet główny. 
Dodatkowo podmiot może określić priorytet pomocniczy, jeśli projekt zakłada realizację 
działań przewidzianych w ramach jednego z dwóch pozostałych priorytetów.  

Wnioskodawca samodzielnie określa, jaka część budżetu (procentowo) zostanie przeznaczona 
na realizację działań, mieszczących się w priorytecie głównym i priorytecie pomocniczym. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 50 tys. do 1,5 mln PLN. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 13 marca 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://solidarityfund.pl/2022/02/25/konkurs-grantowy-na-rzecz-bialorusi-i-ukrainy/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa, Polska e-mail: 

sekretariat@solidarityfund.pl tel. : +48 222 90 66 22 

 

 

"Patriotyzm Jutra" edycja 2022 
 

Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu  

i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące 

społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa  

i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji 

historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), koła 

gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, a także samorządowe instytucje kultury 

(biblioteki, domy kultury, muzea regionalne) z całej Polski. – 14 marca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Muzeum Historii Polski 

 

CEL KONKURSU: Celem programu jest budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków, 

kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów, ale również o doświadczeniach życia 

codziennego w przeszłości, podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa 

innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej, 

przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródło wartości, 

wzorów i kreacji twórczej oraz upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej  

i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej ojczyzny”. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez 

pokrycie części kosztów realizacji zadań, także tych odbywających się częściowo lub w całości 

w formie online, do których należą:  

a) działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie  

i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.;  

b) wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także  

o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący;  

c) działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii 

przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków;  
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d) projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje 

społeczne, spotkania ze świadkami historii;  

e) tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę  

o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat 

rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń; z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

 

2. Realizacji zadań określonych w ust. 1 może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, 

rejestracja spektakli, wydanie publikacji (np. katalogu do wystawy), 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 zakończeniu2 . Beneficjent jest 

zobowiązany do umieszczenia na początku i końcu ww. materiału (np. na pierwszej i ostatniej 

stronie publikacji) napisu „Egzemplarz bezpłatny”. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty, realizujące 

zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 

grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji 

celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym 

działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, 

zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

1) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji kultury współprowadzonych 

wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister oraz instytucji 

współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych1 );  

2) organizacje pozarządowe;  

3) koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, 

prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 6 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich);  

4) spółdzielnie socjalne (działające na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 

r. o spółdzielniach socjalnych). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 5 tys. PLN. Wkład własny jest wymagany. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 marca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 01.05.2022 do 02.12.2022 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://muzhp.pl/pl/p/121/patriotyzm-jutra 

 

 

 

https://muzhp.pl/pl/p/121/patriotyzm-jutra
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KONTAKT: 

Muzeum Historii Polski (tymczasowa siedziba) 

ul. Mokotowska 33/35 

00-560 Warszawa 

tel. 22 211 90 02 

kom. 607 514 656 

fax. 22 211 90 33 

NIP: 701-00-15-596 

 

 

Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej 
 

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych 

w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej pn. WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ – 15 marca 2022 

r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Obrony Narodowej 

 

CEL KONKURSU: 

Cele zadań konkursowych: 

1) wzrost świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat polskich organizacji 

niepodległościowych oraz bohaterów działających w strukturach Polskiego Państwa 

Podziemnego w czasie II wojny światowej, w 80. rocznicę przemianowania Związku 

Walki Zbrojnej w Armię Krajową; 

2) wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, wspólnoty obywatelskiej oraz 

świadomości historycznej Polaków poprzez realizację przedsięwzięć związanych  

z uczczeniem i utrwaleniem pamięci o żołnierzach Związku Walki Zbrojnej – Armii 

Krajowej; 

3) wzrost aktywności i integracji uczniów klas wojskowych oraz harcerzy z żołnierzami 

-kombatantami Armii Krajowej; 

4) wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas wojskowych oraz harcerzy dla 

żołnierzy-kombatantów Armii Krajowej; 

5) upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy historycznej zwłaszcza wśród młodego 

pokolenia, dotyczącej działalności Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, w tym 

walki partyzanckiej, akcji sabotażowych i dywersyjnych, działań wywiadowczych, 

ochrony ludności cywilnej przed wysiedleniem, itp. 

6)  
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:  

1) realizację programów o charakterze patriotyczno-edukacyjnym dotyczących 

upamiętnienia dokonań żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej, w tym m.in. 

organizację „żywych lekcji historii” – spotkań młodzieży z żołnierzami walczącymi  

w szeregach Armii Krajowej, podróży historycznych do miejsc bezpośrednio 

związanych z bohaterskimi walkami szczególnie w czasie akcji „Burza” i w Powstaniu 

Warszawskim;   

2) organizowanie i udzielanie kombatantom pomocy (w tym: pomoc pielęgnacyjna, 

realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych  

z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego, w domowych pracach 

gospodarczych itp.), zapewnienie wsparcia podczas przejazdów komunikacją publiczną 

do miejsc użyteczności publicznej przez młodzież (w szczególności uczniów klas 

wojskowych  

i harcerzy); 

3) zapewnienie transportu kombatantom na spotkania, na groby współtowarzyszy broni, 

a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, 

sklepów itp.;  

4) opiekę nad grobami poległych żołnierzy Armii Krajowej, w tym również odnajdywanie 

„zapomnianych” grobów; 

5) składanie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach upamiętniających walki żołnierzy 

Armii Krajowej; 

6) przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu dla uczniów w wieku 

szkolnym z wiedzy na temat: 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej  

w Armię Krajową oraz jej roli i znaczenia w funkcjonowaniu Podziemnego Państwa 

Polskiego. 

 

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; 
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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: Do 80% dofinansowania. Kwota dofinansowania nieznana. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 marca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 01 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/a11 

 

KONTAKT: 

Al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 
Skontaktuj się z nami 
222 500 150 

 

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca – wspieranie lokalnych działań 

strażniczych w Polsce 
 

Został ogłoszony konkurs na systematycznie działania, akcje i inwestycje w rozwój 

instytucjonalny działań stażniczych.  Cel: wzmocnienie skuteczności, trwałości  

i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze. Termin składania 

wniosków w przypadku obu ścieżek zaplanowany jest na 15 marca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca – fundator Ścieżki 1 oraz Fundusz 

Watchdogów – fundator Ścieżki 2.    

 

O PROGRAMIE:  Obywatele i organizacje sprawdzający/e czy władza przestrzega prawa, dba  
o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu 
publicznego nazywani są strażnikami lub organizacjami strażniczymi (watchdogami). 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 

tel:222%20500%20150
https://granty.pl/kalendarz/fundusz-obywatelski-im-henryka-wujca-wspieranie-lokalnych-dzialan-strazniczych-w-polsce-2/
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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. Rzadko 
pojawiają się programy dotacyjne dla organizacji strażniczych, zapewniające im odpowiednią 
niezależność. A gdy już się pojawią, nastawione są na projekty. Tymczasem działalność 
strażnicza wymaga stałego i wytrwałego monitorowania działań władz, pogłębiania tematów. 
Nowe pomysły są ważne, ale trwałość jest warunkiem osiągania celów. 

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca dąży do odpowiadania na najważniejsze problemy 
życia publicznego i szczyci się umiejętnością wypracowywania niekonwencjonalnych metod 
wspierania działalności obywatelskiej. Dlatego w 2020 i 2021 roku przygotował pilotażowy 
konkurs wspierania działań strażniczych, skierowany przede wszystkim do tych podmiotów, 
które już działają strażniczo i nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na otrzymanie 
dofinansowania działalności z innych źródeł. Cieszymy się z efektów działań strażników  
i strażniczek, którzy otrzymali wsparcie w konkursach. W 2022 roku, wspólnie z Siecią 
Obywatelską Watchdog Polska, do dotychczasowego wsparcia dodajemy dotacje 
instytucjonalne dla organizacji strażniczych, stanowiące odpowiedź na opisane wcześniej 
problemy.  
 

CEL PROGRAMU: wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, 

które podejmują działania strażnicze. Jeden wnioskodawca może zgłosić tylko jeden wniosek 

(nie można ubiegać się o wsparcie w obu ścieżkach, trzeba wybrać jedną z nich). 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie. 

2. Konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym 

obszarze życia publicznego. 

3. Działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce. 

4. Działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków  

z działalności strażniczej wnioskodawcy. 

5. Inwestycje w rozwój instytucjonalny. 

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub 

ponadregionalny. 

W ramach ścieżki 1. organizatorzy zachęcają do zgłaszania propozycji z różnych dziedzin 

działania instytucji publicznych – przejrzystości, ekologii, kultury, edukacji, pomocy 

społecznej, a także dotyczących przestrzegania prawa i standardów etycznych przez biznes.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

ŚCIEŻKA 1: 

1. Stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych. 

2. Osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, 

ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze. 

ŚCIEŻKA 2: 

Zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje z co najmniej trzyletnim 

udokumentowanym doświadczeniem w realizowaniu działań na rzecz ochrony prawa do  
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informacji, działające zgodnie z prawem i rzetelnie rozliczające się z ewentualnymi 

darczyńcami; gotowe opublikować swój wniosek dotacyjny i sprawozdanie merytoryczne  

i finansowe na swojej stronie internetowej. Ścieżka 2 jest wspierana finansowo przez Sieć 

Obywatelską Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań 

doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Ścieżka 1.  
W ramach pierwszej ścieżki można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 4900 zł, które 
zostanie przekazane w formie dotacji lub darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych 
darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – osobie indywidualnej).  
Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach tej ścieżki przewidziano łącznie 70 
000 zł ze środków Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.  
 
Ścieżka 2.  
W ramach drugiej ścieżki można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40 000 zł, które 
zostanie przekazane w formie dotacji.  
Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach tej ścieżki przewidziano łącznie 
155 000 zł z Funduszu Watchdogów.  
 
Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych 
na wsparcie w obu ścieżkach w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  15 marca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  

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

 

KONTAKT: 

Julia Brykczyńska 
T: 503 905 605 
https://www.funduszobywatelski.pl/kontakt 
 

 

RITA – przemiany w regionie – projekty partnerskie 
 

Program RITA – Przemiany w regionie to przede wszystkim program grantowy, 
który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu 
koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie 
najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla naszych 
grantobiorców. W przypadku projektów partnerskich, nabory odbywają się dwa razy do 
roku: 15 marca i 15 października (jeśli termin naboru przypada w weekend, termin 
przesuwany jest na najbliższy dzień roboczy). 

https://granty.pl/kalendarz/fundusz-obywatelski-im-henryka-wujca-wspieranie-lokalnych-dzialan-strazniczych-w-polsce-2/
https://www.funduszobywatelski.pl/konkurs/
https://www.funduszobywatelski.pl/kontakt
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ORGANIZATOR: RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

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

 

O PROGRAMIE: Projekty partnerskie finansowane są z programu RITA w ramach otwartych 
konkursów grantowych. Partnerstwo i oparcie projektu o rzeczywiste potrzeby,  
a także umiejscowienie projektu w stosownym regionie geograficznym i obszarze 
tematycznym to kluczowe kwestie w ocenie wniosku projektowego. 

Partnerstwo znajduje swoje odbicie we wspólnym planowaniu i realizowaniu projektu – oboje 
partnerzy – polska organizacja pozarządowa będąca liderem partnerstwa i wnioskodawcą oraz 
odpowiednia instytucja z kraju objętego programem, powinni mieć równy wpływ na kształt 
projektu i podejmowane decyzje, wspólnie nieść odpowiedzialność za rezultaty projektu. 
Niezmiernie ważne jest wzajemne zaufanie partnerów i wymiana doświadczeń. 

Składane projekty powinny odpowiadać realnym potrzebom. W diagnozie potrzeb 
nieoceniony jest udział partnera ze wschodu – to on, będąc na miejscu, najlepiej zna grupę 
docelową i może weryfikować jej potrzeby. Polski partner, najlepiej znający polskie 
rozwiązania i doświadczenia, proponuje te, które warto zastosować w danym projekcie. 

Program RITA posiada szeroki zakres tematyczny, jednak wszystkie proponowane projekty 
powinny być skupione na długotrwałości i multiplikacji rezultatów, w kontekście polskich 
doświadczeń. 

CEL PROGRAMU: Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian  

w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim 

doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych 

do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Celem konkursu jest wyłonienie  

i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz 

z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do 

przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie 

się polskim doświadczeniem transformacji, a także doświadczeniem polskich organizacji  

w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. Projekty dotyczyć mogą następujących sfer:  

• problemy społeczne, socjalne,  

• edukacja i wychowanie,  

• rozwój przedsiębiorczości,  

• dziedzictwo kulturowe,  

• rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

• rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

• rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,  

• rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą 

uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na 
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podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem 

z podmiotami i osobami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 

Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość dofinansowania jednego projektu 
wynosi maksymalnie 60.000 zł.   Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu  
(w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 15.03.2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 czerwca 2022 r.,  

a zakończenie do 31 maja 2023 r 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

 

KONTAKT: 

Agnieszka Świeczka 
rita@fed.org.pl 
+48 605 787 757 
poniedziałek-piątek w godz. 9:00-16:00 

 

Wspieramy Ukrainę – szybka ścieżka grantowa 
 

Wnioski o granty w ramach niniejszego konkursu mogą składać polskie organizacje 

pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) działające na rzecz mieszkańców Ukrainy 

wszystkich narodowości, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych. – 15 marca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja Edukacja dla Demokracji 

 

O PROGRAMIE: Z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności otwieramy szybką 

ścieżkę na projekty interwencyjne wspierające mieszkańców Ukrainy wszystkich narodowości, 

którzy ucierpieli w wyniku wojny. Będziemy wspierać ewakuację ludności, zapewnienie 

bezpieczeństwa, wsparcie humanitarne, pomoc w odnalezieniu się uchodźców w Polsce, 

działania edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci. 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie projektów interwencyjnych wspierających 

ludność cywilną Ukrainy w sytuacji zagrożenia wynikającego z wojny, a także osób 

przybywających do Polski z Ukrainy jako uchodźcy wojenni, w szczególności na:  

1. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej Ukrainy - ewakuacja wewnętrzna i poza 

granice kraju;  

2. Wsparcie medyczne i zaopatrzenie w środki ochrony osobistej dla ludności cywilnej, 

medyków, pracowników humanitarnych, dziennikarzy;  

mailto:rita@fed.org.pl
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3. Zakup wyposażenia pozwalającego na funkcjonowanie w sytuacji wojny (apteczek, łóżek 

polowych, koców, zasobów komunikacji, generatorów itp.);  

4. Działania na rzecz uchodźców w Polsce m.in. zapewnienie zakwaterowania, utrzymania  

i wyżywienia, transportu, pomoc psychologiczna, prawna, informacyjna; wsparcie dostępu do 

edukacji formalnej i nieformalnej dla dzieci uchodźczych, a także dostępu do opieki nad 

dziećmi, wsparcie adaptacji i integracji. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty interwencyjne wspierające mieszkańców Ukrainy wszystkich narodowości, którzy 

ucierpieli w wyniku wojny dotyczące w szczególności: 

1. Zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej Ukrainy – ewakuacja wewnętrzna i poza 

granice kraju. 

2. Wsparcia medycznego i zaopatrzenia w środki ochrony osobistej dla ludności cywilnej, 

medyków, pracowników humanitarnych, dziennikarzy. 

3. Zakupu wyposażenia pozwalającego na funkcjonowanie w sytuacji wojny (apteczek, łóżek 

polowych, koców, zasobów komunikacji, generatorów itp.). 

4. Działań na rzecz uchodźców w Polsce m.in.: 

– zapewnienie zakwaterowania, utrzymania i wyżywienia oraz transportu; 

– pomoc psychologiczna, prawna, informacyjna; 

– wsparcie dostępu do edukacji formalnej i nieformalnej dla dzieci uchodźczych a także 

dostępu do opieki nad dziećmi; 

– wsparcie adaptacji i integracji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Polskie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) działające na rzecz mieszkańców 

Ukrainy wszystkich narodowości, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych. 

Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie konieczny jest 

partner w Ukrainie (może to być grupa nieformalna). Partnerami w Polsce mogą być 

organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, uczelnie i wszelkie inne podmioty 

posiadające osobowość prawną. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, maks. 40.000 zł. Wkład własny nie jest wymagany. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 marca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Działania mogą być realizowane od ustalonego z 

Wnioskodawcą terminu (marzec/kwiecień 2022) do 31.12.2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://programrita.org/wspieramy-ukraine-szybka-sciezka-grantowa/ 

 

 

 

https://programrita.org/wspieramy-ukraine-szybka-sciezka-grantowa/


     

78  

   

KONTAKT: 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 

Agnieszka Świeczka 

T: +48 605 787 757 

agnieszka.swieczka@fed.org.pl 

 

 

 

AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 
 

Stypendia krajowe: 

 

• Fundusz Natalii Partyki – stypendia sportowe 
Dla: uczniowie, studenci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 8 lutego 2022 r.   

stypendium@fundusznataliipartyki.pl  

fundusznataliipartyki.pl/konkurs-stypendialny 

 

• Nagroda im. Iwana Wyhowskiego i staże badawcze dla obywateli 

Ukrainy 
Dla: doktoranci, naukowcy 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 14 lutego 2022 r.   

stypendia.studium@uw.edu.pl  

studium.uw.edu.pl 

 

•    Stypendium im. Albrechta Lemppa 2022 

Dla: absolwenci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 28 lutego 2022 r.   

joanna.czudec@sdpz.org  

fwpn.org.pl 

 

• Stypendia Rotary Club 

Dla: uczniowie 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 28 lutego 2022 r.   

warszawafryderykchopin@rotary.org

pl rotary.org.pl 

mailto:agnieszka.swieczka@fed.org.pl
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• Stypendia Dziennikarskie FWPN dla dziennikarzy i 

korespondentów wojennych z Ukrainy, Polski i Niemiec 

Dla: absolwenci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie, międzynarodowe 

Termin składania wniosków: 15 marca 2022 r. 

joanna.czudec@fwpn.org.pl  

www.fwpn.org.pl 

 

Stypendia zagraniczne: 

 

• Międzynarodowa Akademia Praw Człowieka/Humanity in Action 

Fellowship 2022 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 

Zasięg: Holandia, Niemcy, Polska, online 

Termin składania wniosków: 13 lutego 2022 r.  

poland@humanityinaction.org  

www.humanityinaction.org 

 

• Stypendia Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej 

(PSFCU) 2022 

Dla: uczniowie, studenci 

Zasięg: Stany Zjednoczone 

Termin składania wniosków: 25 lutego 2022 r.  

scholarships@psfcu.net  

pl.psfcu.com 

 

• Program stypendialny Beyond Borders 2022 

Dla: studenci, doktoranci 

Zasięg: cały świat 

Termin składania wniosków: 1 marca 2022 r.  

hofmann@zeit-stiftung.de  

beyondborders.zeit-stiftung.de 

 

 

 

mailto:joanna.czudec@fwpn.org.pl
http://www.fwpn.org.pl/
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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”  

  

 

  

  

  

 
  

  

  

  

 


