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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  
 

Trwa konkurs #BeActive 
 

Komisja Europejska zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu #BeActive. W bieżącym 

roku zgłoszenia można przesyłać w ramach 4 kategorii. Budżet konkursu przeznaczony na 

nagrody wynosi 60 tys. euro. Zgłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie projektów, które zostały 

zrealizowane. – 19 maja 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Komisja Europejska 

O PROGRAMIE: Komisja Europejska zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu #BeActive. 

W bieżącym roku zgłoszenia można przesyłać w ramach 4 kategorii. Budżet konkursu 

przeznaczony na nagrody wynosi 60 tys. euro. Zgłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie projektów, 

które zostały zrealizowane. 

Konkurs #BeActive jest przeznaczony dla osób i organizacji, które promują aktywność fizyczną 
oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. 

Inicjatywa organizowana jest z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu (23-30 września 2022 
r.). 

 

CEL KONKURSU: Promocja aktywności fizycznej oraz prowadzenie zdrowego trybu życia,  

a także współpracy międzypokoleniowej poprzez sport i aktywność fizyczną. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  Tegoroczne nagrody zostaną przyznane  

w następujących kategoriach: 

– #BeActive Education Award; 

– #BeActive Workplace Award; 

– #BeActive Local Hero Award (osoba fizyczna powyżej 18. roku życia); 

– #BeActive Across Generations Award. 

W bieżącym roku nagrodzony zostanie również projekt, który promuje współpracę 

międzypokoleniową poprzez sport i aktywność fizyczną. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W zależności od kategorii, projekty do konkursu mogą zgłaszać 

placówki oświatowe, zakłady pracy, społeczności lokalne lub osoby indywidualne. 

 

NAGRODY: Zwycięzca każdej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys.  

Zdobywcy drugiego oraz trzeciego miejsca otrzymają po 2,5 tys. euro. euro.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 19 maja 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Inicjatywa organizowana jest z okazji Europejskiego Tygodnia 

Sportu (23-30 września 2022 r.). 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu -  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-

call/2022/roc_erasmus-sport-2022-be-active-awards_en.pdf (Ogłoszenie o naborze zgłoszeń 

w języku angielskim) 

 

KONTAKT: Kontakt e-mail: eaceasport@ec.europa.eu  

 

 

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce 
 

Ambasada i konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, 

Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów propagujących 

przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce. Program dotyczy jedynie organizacji,  

z wyłączeniem osób fizycznych. Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 

do 20 tys. dolarów. Program dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie 

wcześniej niż 1 września 2022 roku.  Wnioski w tej edycji programu NOFO (#WAW-NOFO-

FY22-03) - 20 maja 2022 roku.  

 

FUNDATOR: Ambasada i konsulat USA 

 

CEL PROGRAMU: Celem programu jest propagowanie przedsiębiorczości i innowacyjności  

w Polsce. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Pozyskane fundusze muszą być 

spożytkowane na projekty propagujące przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce. 

Preferowane będą projekty, które: 

• wspierają osoby ze środowisk marginalizowanych 
• propagują społeczną przedsiębiorczość 
• są adresowane do społeczności w mniejszych miastach i miasteczkach 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O granty mogą się ubiegać polskie organizacje pozarządowe, 
instytucje kulturalne i edukacyjne oraz media, których wnioski dotyczą obszarów 
tematycznych wymienionych powyżej. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-
profit. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 20 
tysięcy dolarów. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 20 maja 2022 r.  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2022/roc_erasmus-sport-2022-be-active-awards_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2022/roc_erasmus-sport-2022-be-active-awards_en.pdf
mailto:eaceasport@ec.europa.eu
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-

grantow/nofo_przedsiebiorczosc_innowacyjnosc/  

 

KONTAKT: Wszelkie pytania dotyczące programu grantów ambasady USA należy kierować na 

adres: grantspoland@state.gov.   

 

 

Archi-przygody 
 

Narodowe Centrum Kultury uruchomiło nabór do Archi-przygód! W ramach 

programu edukatorzy z dziedziny architektury, designu i sztuk plastycznych poprowadzą 

nowatorskie zajęcia dla najmłodszych odbiorców kultury. – 22 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowe Centrum Kultury (NCK). 

 

O PROGRAMIE: Program jest przedsięwzięciem z zakresu edukacji architektonicznej 

stworzony i kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, które w ramach zajęć 

mają poznać szeroko rozumianą sztukę architektury oraz możliwość wykorzystania zmysłów 

do poznawania najbliższego otoczenia. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce 

przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających  

w kulturę życia społecznego. 

 

CEL KONKURSU: Celem programu jest wszechstronne kształtowanie wrażliwości dzieci na 

otaczającą je przestrzeń publiczną oraz edukowanie najmłodszych w zakresie możliwości 

wpływu na nasze otoczenie. Realizacja Programu polega na przeprowadzeniu minimum 10 

warsztatów w siedzibie zakwalifikowanej do Programu Instytucji. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Warsztaty dla dzieci mające przybliżyć im szeroko rozumianą sztukę architektury oraz 

możliwość wykorzystania zmysłów do poznawania najbliższego otoczenia. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Instytucje tj.: przedszkola, szkoły podstawowe, samorządowe instytucje kultury.  

2. Edukatorzy tj.: w szczególności osoby zajmujące się edukacją kulturalną w zakresie 

architektury oraz nauk pokrewnych związanych z projektowaniem, planowaniem 

przestrzennym, sztukami plastycznymi; absolwenci i studenci architektury oraz nauk 

pokrewnych uczelni wyższych, które ukończyły co najmniej trzy lata studiów kierunkowych 

związanych z ww. dziedzinami. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Nagroda (zajęcia dla dzieci) 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 22 maja 2022 r. 

https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_przedsiebiorczosc_innowacyjnosc/
https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_przedsiebiorczosc_innowacyjnosc/
mailto:grantspoland@state.gov
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 12.09 – 30.11.2022 (w uzasadnionych przypadkach do 

09.12.2022). 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody/aktualnosci/nabor-2022/ 

 

KONTAKT: 

Narodowe Centrum Kultury 

T: +48 22 21 00 145 (dni robocze 10:00 – 13:00) 

archiprzygody@nck.pl 

 

Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych 
 

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe 

państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło ponad 2,7 mln uchodźców. 

Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) największym problemem stojącym 

przed Polską jest organizacja i aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji. Zamknięcie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym okresie wpłynie bezpośrednio na stan 

psychiczny dzieci uchodźców oraz ich matek, które z powodu konieczności sprawowania 

osobistej opieki nad dziećmi nie będą mogły świadczyć pracy. Odpowiadając na tę potrzebę 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza 

wszystkie zainteresowane podmioty, spełniające kryteria kwalifikowalności, do składania 

wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla 

uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP. – 22 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

 

CEL KONKURSU: Konkurs projektów odpowiada na zidentyfikowane we wstępie problemy 

wskazane dla dwóch dominujących grup uchodźców przebywających na terytorium Polski, 

czyli kobiet i ich dzieci: 

1. Tworzenie lokalnych inicjatyw integrujących uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną. 

2. Kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym  

i gospodarczym. 

3. Wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju rówieśniczych grup ukraińskich dzieci. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Konkurs projektów odpowiada na zidentyfikowane we wstępie problemy wskazane dla 

dwóch dominujących grup uchodźców przebywających na terytorium Polski, czyli kobiet i ich 

dzieci: 

1. Tworzenie lokalnych inicjatyw integrujących uchodźców z Ukrainy ze społecznością 

lokalną. 



     

7  

   

2. Kształtowanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym  

i gospodarczym. 

3. Wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju rówieśniczych grup ukraińskich dzieci. 

Projekt powinien składać się z organizacji wyjazdowych warsztatów wakacyjnych 

skierowanych do dwóch grup docelowych ukraińskich kobiet mających status zgodny  

z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ich dzieci. 

Poszczególne części projektu powinny być dobrane odpowiednio do grupy docelowej, do 

której kierowane są działania. 

Preferowanymi działaniami dla kobiet będą warsztaty: 

• z rozwoju osobistego; 

• z asertywności; 

• z budowania poczucia własnej wartości; 

• z radzenia sobie ze stresem; 

• z zakresu opieki zdrowotnej w Polsce; 

• z korzystania z usług instytucji publicznych takich jak: urzędy, przychodnie, szkoły, biblioteki 

itp.); 

• z aktywizacji zawodowej np. kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, aktywne 

poszukiwanie pracy, list motywacyjny i CV; 

• podnoszące kompetencje społeczne. 

Dodatkowe punkty otrzymają wnioski dotyczące tematyki radzenia sobie z traumą. 

Działania przeznaczone dla dzieci powinny zawierać elementy integracyjne i edukacyjne oraz 

wpływające na dobrostan dzieci, dobrane w sposób odpowiedni do ich wieku. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu „Organizacja wakacyjnych warsztatów 

edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP” uprawnione są 

polskie podmioty mające status organizacji pozarządowych. Wnioskodawcami nie mogą być 

podmioty komercyjne prowadzące działalność gospodarczą. Uczestnikiem indywidualnym 

warsztatów mogą być pełnoletnie obywatelki Ukrainy mające status uchodźcy , oraz ich dzieci. 

Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze edukacji 

formalnej lub pozaformalnej. Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 

12 mies. na terytorium RP i prowadzić nieprzerwanie ww. działalność, licząc do dnia składania 

wniosku. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583
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Kwalifikowalność Wnioskodawcy będzie weryfikowana na podstawie dokumentów 

rejestracyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających zakres działalności 

Wnioskodawcy. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 35 tys. EUR. Do 100% dofinansowania. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 22 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   

Projekty mogą się rozpocząć nie wcześniej niż 16 czerwca 2022 r. oraz muszą się zakończyć  

w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia ostatniego turnusu jednakże nie 

później niż 30 listopada 2022 r. Czas trwania jednego turnusu (warsztatu) wynosi od 7 do 14 

dni kalendarzowych. 

Wnioskodawca w ramach jednego wniosku może zaplanować organizację od 1 do 4 turnusów 

trwających od 7 do 14 dni każdy, realizowanych jeden po drugim w okresie lipiec-sierpień 2022 

dla grup nie większych niż 90 osób każda (od 20 do 30 kobiet oraz od 20 do 60 dzieci w grupie). 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://education.org.pl/nabory_archiwum/organizacja-wakacyjnych-warsztatow-

edukacyjnych-dla-uchodzcow-ukrainskich-przebywajacych-na-terytorium-rzeczpospolitej-

polskiej/#2-kwalifikowalni-wnioskodawcy-2 

 

KONTAKT: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Kontakt: E-mail: edukacja.eog@frse.org.pl lub mpiwka@frse.org.pl Telefon: +48/22 46 31 
650 lub +48 509 009 338 
 
 

„Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” 
 

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego rozpoczęła nabór 

wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU 

ZMIENIAM EKO”. Ostateczny termin składania wniosków upływa 23 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderwskiego 

 

O PROGRAMIE:  Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego 

rozpoczęła nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego „TU 

MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”. 
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CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych 

organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, 

edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną a także zainspirowanie ich do działania 

na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie można przeznaczyć na 

realizację inicjatyw ekologicznych mających na celu aranżację przestrzeni lokalnej m.in. 

poprzez nasadzenie roślin i drzew. Każdy projekt musi być realizowany w przestrzeni 

publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce ma być przeznaczone dla 

dzieci i młodzieży. W tej edycji konkursu granty przyznawane są na wsparcie projektów 

takich jak: 

• mini-parki, 
• rewitalizacje ogródków jordanowskich, 
• ogrody deszczowe 
• inne ekologiczne projekty 

To są tylko przykłady! Najważniejsze by projekt był skierowany do dzieci lub/i młodzieży 

do lat 20. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski mogą składać instytucje i organizacje społeczne nie 

działające dla osiągnięcia zysku, posiadające zdolność prawną i funkcjonujące od co najmniej 

2 lat (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła 

gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: granty w wysokości 10.000 zł 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekt może trwać max 12 miesięcy. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/  

 

KONTAKT: 

Fundacja Santander 

T: 22 586 89 99 

fundacja@santander.pl 

 

 

 

 

 

https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/
mailto:fundacja@santander.pl
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Europejski Bauhaus 
 

Trwa nabór wniosków o wsparcie wdrażania projektów Nowego Europejskiego Bauhausu 

(NEB). Zaproszenie pn. „Wsparcie dla inicjatyw lokalnych w ramach nowego Europejskiego 

Bauhausu”, skierowane jest do małych i średnich JST poniżej 100.000 mieszkańców. 

Organizatorem programu jest Komisja Europejska. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń 

upływa 23 maja 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Komisja Europejska  

 

O PROGRAMIE: W ramach naboru wsparcie rzeczowe w postaci współpracy z grupami 

ekspertów interdyscyplinarnych otrzyma 20 projektów z całej UE. Pomoc techniczna będzie 

udostępniona małym i średnim gminom, które nie dysponują potencjałem ani bogatą wiedzą 

fachową niezbędną do urzeczywistnienia koncepcji ich projektów w zakresie nowego 

europejskiego Bauhausu. Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-

kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje, 

by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wybrane zostaną inspirujące projekty, które promują trzy uzupełniające się wartości Nowego 

Europejskiego Bauhausu: 

1. Zrównoważony rozwój. 

2. Estetykę. 

3. Włączenie społeczne. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Jednostki Samorządu Terytorialnego poniżej 100.000 mieszkańców. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Nieznana. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23 maja 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-

email&utm_medium=email&utm_campaign=cprexgr  

 

KONTAKT: 

Pytanie dotyczące naboru można kierować do Pana Sebastiana Gojdzia, koordynatora NEB na 

Polskę (email: sebastian.gojdz@ec.europa.eu). 

 

 

 

http://www.c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=cprexgr
http://www.c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=cprexgr
mailto:sebastian.gojdz@ec.europa.eu
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Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” – trzecia edycja 
 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza trzecią edycję konkursu „Po pierwsze 

Rodzina!” skierowaną do organizacji pozarządowych. Tegoroczna kwota przeznaczona na 

projekty wzmacniające rodziny wynosi łącznie 8,4 miliona zł. Nabór wniosków rozpocznie 

się 28 kwietnia, a zakończony zostanie 23 maja br. 

 

ORGANIZATOR: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  

 

O PROGRAMIE: Wyniki osiągnięte po pierwszych dwóch latach realizacji konkursu świadczą  

o wysokim zainteresowaniu organizacji trzeciego sektora działalnością na rzecz rodzin. Do tej 

pory zostało zrealizowanych 71 projektów na łączną kwotę 17 050 000 zł. Dzięki temu powstały 

serie warsztatów, szkoleń, kampanii społecznych, projektów badawczych i wiele innych 

działań, które w znaczny sposób przyczyniły się do tworzenia pozytywnego wizerunku rodziny, 

a także miały realny wpływ na wzmacnianie więzi rodzinnych. Treści pogłębiające relacje 

rodzinne łącznie uzyskały kilkadziesiąt milionów wyświetleń w mediach społecznościowych  

i w Internecie. Materiały wideo opublikowane na YouTube zostały odtworzone prawie 2,2 mln 

razy. W licznych wydarzeniach zarówno online, jak i stacjonarnie, wzięło udział ponad 50 

tysięcy uczestników. 

 

CEL KONKURSU: Zmiana społeczna, polegająca na usytuowaniu dobra rodzin w centrum 

działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W konkursie dofinansowane zostaną 

najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, 

polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich 

poziomach jej funkcjonowania. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Konkurs adresowany jest do organizacji społecznych, m.in. do 

stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające 

małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują 

młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie 

szczególnie przyjazne rodzinom. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 50 000 zł do 

500 000 zł, a wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest na  

1 września - 31 grudnia 2022 r., natomiast termin ponoszenia wydatków w ramach 

dofinansowanego zadania będzie trwał do 31 grudnia 2022 r. 

 

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

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina-startuje-po-raz-trzeci  

 

KONTAKT: Na pytania zainteresowanych odpowiada Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki 

Demograficznej pod adresem mailowym konkurs.ppr.22@mrips.gov.pl. 

 

 

Zabawa to poważna sprawa 
 

W ramach konkursu można uzyskać granty na realizację projektów edukacyjno-

wychowawczych w zakresie „wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym”. 

Wymogiem formalnym jest umieszczenie zagadnienia wsparcia dzieci i młodzieży 

cudzoziemskiej w programie edukacyjno-wychowawczym dzieci i młodzieży, zawierającym 

elementy zabawy, a także udokumentowanie dotychczas realizowanych 

warsztatów/zajęć/programów w tym zakresie. Zgłoszenia należy przesyłać 

poprzez formularz elektroniczny do 25 maja 2022 r., do godziny 23:59. 

 

ORGANIZATOR:  IKEA Retail Sp. z o.o. 

 

O PROGRAMIE: Konkurs grantowy jest lokalnym programem IKEA Retail w Polsce, będącym 

częścią globalnej inicjatywy IKEA „Play Coalition”. Jej celem jest budowanie świadomości tego, 

że każde dziecko, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo do zabawy oraz 

podkreślenie, jak ważny jest jej wpływ na prawidłowy rozwój najmłodszych. W Polsce, środki 

przeznaczone na program są uzyskiwane ze sprzedaży kolekcji zabawek SAGOSKATT,  

a następnie są przeznaczane na granty dla organizacji i instytucji przeciwdziałających 

wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

 

CEL KONKURSU: zwiększenie szans rozwoju dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym 

poprzez zapewnienie im wsparcia, które ułatwi im dostęp do wysokiej jakości edukacji 

dostosowanej do ich potrzeb. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Tematem przewodnim tegorocznej edycji 

Konkursu jest „wsparcie dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym”. 

Wymogiem formalnym jest umieszczenie zagadnienia wsparcia dzieci i młodzieży 

cudzoziemskiej w programie edukacyjno-wychowawczym dzieci i młodzieży, zawierającym 

elementy zabawy, a także udokumentowanie dotychczas realizowanych 

warsztatów/zajęć/programów w tym zakresie. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne 

podmioty prowadzące w swoich placówkach działania na rzecz realizacji celu konkursu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: dofinansowanie maks. 57.000 zł, 100%. 

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przekazania nagrody w dwóch formach, tj.: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina-startuje-po-raz-trzeci
mailto:konkurs.ppr.22@mrips.gov.pl
https://forms.office.com/r/nQHVNFjyRR
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część nagrody zostanie przekazana w formie środków pieniężnych, a część w formie kart 

przedpłaconych do zrealizowania w sklepach IKEA na terenie Polski.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 25 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Czas trwania projektu - 10.07 – 31.10.2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.ikea.com/pl/pl/newsroom/corporate-news/startuje-5-edycja-konkursu-

grantowego-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa-pubb41a4ef0  

 

KONTAKT: zaangazowaniespoleczne@ikea.com 

 

Ogólnopolski operator Programu Upowszechniania Strzelectwa – edycja 2022! 
 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków mający na celu wyłonienie 

ogólnopolskiego operatora Programu Upowszechniania Strzelectwa. Wnioski można składać 

do 27 maja br., a ich rozpatrzenie nastąpi do 22 czerwca br. Kwota do rozdysponowania  

w naborze wynosi 2 591 755 zł. – 27 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

O PROGRAMIE: Program stanowi narzędzie wspierające szeroko rozumiane działania 
aktywizacyjne implementowane wśród młodzieży. Dzięki stosownym założeniom 
realizacyjnym uczestnicy zajęć będą mieli możliwość poznania elementarnych zasad 
strzeleckich. 

Wiąże się to bezpośrednio z edukacją historyczną oraz uczestnictwem w zorganizowanym 
szkoleniu sportowym. Zadanie będące przedmiotem dofinansowania polega na wyłonieniu 
operatora programu, realizującego go z wykorzystaniem struktury organizacyjnej sportu 
polskiego - klubów sportowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej 
prowadzą działania w zakresie upowszechniania strzelectwa sportowego (na postawie licencji 
wydanej przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego) oraz prowadzą formalnie 
zarejestrowaną działalność przez co najmniej rok.  

CEL KONKURSU:  

1) popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, 

2) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych dla młodzieży, 

3) upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży, 

4) stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych,  

5) stworzenie warunków do optymalizacji wykorzystania lokalnej infrastruktury strzeleckiej. 

 

 

https://www.ikea.com/pl/pl/newsroom/corporate-news/startuje-5-edycja-konkursu-grantowego-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa-pubb41a4ef0
https://www.ikea.com/pl/pl/newsroom/corporate-news/startuje-5-edycja-konkursu-grantowego-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa-pubb41a4ef0
mailto:zaangazowaniespoleczne@ikea.com
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Program Upowszechniania Strzelectwa stanowi narzędzie wspierające szeroko rozumiane 

działania aktywizacyjne implementowane wśród młodzieży. Dzięki stosownym założeniom 

realizacyjnym uczestnicy zajęć będą mieli możliwość poznania elementarnych zasad 

strzeleckich. Wiąże się to bezpośrednio z edukacją historyczną oraz uczestnictwem  

w zorganizowanym szkoleniu sportowym. Zadanie będące przedmiotem dofinansowania 

polega na wyłonieniu operatora programu, realizującego go z wykorzystaniem struktury 

organizacyjnej sportu polskiego - klubów sportowych, które w ramach swojej podstawowej 

działalności statutowej prowadzą działania w zakresie upowszechniania strzelectwa 

sportowego (na postawie licencji wydanej przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego)  oraz 

prowadzą formalnie zarejestrowaną działalność przez co najmniej rok.   

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Program skierowany jest do podmiotów które w ramach swojej podstawowej działalności 

statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania strzelectwa sportowego i kultury 

fizycznej. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączny budżet 2,592 mln PLN. Procent dofinansowania nieznany. 
Kwota dofinansowania nieznana. 

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 27 maja 2022 r. 

 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-

programu-upowszechniania-strzelectwa--wylonienie-ogolnopolskiego-operatora2 

 

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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odLOTTOwa jazda 2022 
 

Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „odLOTTOwa jazda” to promocja 

aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez sportową rywalizację. – 29 maja 

2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

O PROGRAMIE: Program „odLOTTOwa jazda” to autorski program Fundacji LOTTO im. Haliny 

Konopackiej. Ideą akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego 

poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na 

rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu. Swoje pomysły na 

projekty mogą zgłaszać podmioty (organizacje), o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

w szczególności:organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, 

organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego.Zgłaszane projekty muszą być 

zgodne z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Zakwalifikowane organizacje zachęcają swoich 

sympatyków do zbierania kilometrów na ich rzecz. Uczestnicy decydują, jaki projekt chcą 

wesprzeć kilometrami podczas jazdy na rowerze, wskazując odpowiednią organizację  

w aplikacji. Uczestnik może wybrać tylko jedną organizację podczas trwania całego konkursu. 

 

CEL KONKURSU:  

1 promowanie aktywności fizycznej – jazda na rowerze;  

2 promowanie zaangażowania społecznego i współzawodnictwa w duchu zasady fair play;  

3 udzielenie wsparcia Beneficjentom w postaci darowizny na projekty zgłoszone w Konkursie 

o tematyce dotyczącej promowania aktywności społecznej, zaangażowania społecznego, 

promującego zdrowy tryb życia. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Etap I Konkursu polega na zgłoszeniu projektu, na który Beneficjent chciałby otrzymać 

darowiznę. Tematyka projektów musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji, ze 

szczególnym ukierunkowaniem na promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania 

społecznego, zdrowego trybu życia. Minimalna wartość dofinansowania projektu zgłoszonego 

w Konkursie, to wysokość Nagrody za I. miejsce w Konkursie. Beneficjent w preliminarzu 

kosztów może wykazać również inne źródła finansowania. 

Etap II Konkursu polega na przejechaniu na rowerach przez Uczestników Konkursu jak 

największej liczby Kilometrów w określonym przez Organizatora Konkursu terminie, na rzecz 

jednego z Beneficjentów, wybranego przez Uczestnika. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Beneficjentami Konkursu mogą być podmioty (organizacje), o których mowa w art. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i w wolontariacie 

(Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18), które spełnią łącznie następujące warunki:  

• zarejestrują konto i zalogują się na stronie https://wnioski.fundacjalotto.pl/;  
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• wypełnią Wniosek zawierający opis projektu, na który ma być udzielone wsparcie  

w postaci darowizny;  

• zapoznają się i zaakceptują Regulamin Konkursu przez zaznaczenie kwadratu 

(checkbox) przy napisie: „ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki 

programu”. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 10 tys. do 25 tys. PLN. Procent dofinansowania nieznany. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 29 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   

Realizacja zgłoszonych do dofinansowania projektów musi zakończyć się do 30.11.2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

ul. Targowa 25 

03-728 Warszawa 

tel. (22) 290 29 03 

e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl 

facebook.com/FundacjaLOTTO 

 

Konkurs MON: Przez sport do wojska 
 

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej pn. Przez sport 

do wojska. – 30 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Obrony Narodowej 

 

CEL KONKURSU:  

1) podniesienie sprawności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo-obronnego u żołnierzy 

w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży klas 

mundurowych oraz osób zrzeszonych w proobronnych organizacjach pozarządowych; 

 

2) zwiększenie przez społeczeństwo aktywności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo-

obronnego przydatnego w procesie rekrutacji do służby wojskowej; 

 

3) popularyzowanie kultury fizycznej i sportów obronnych w środowisku wojskowym oraz 

wśród społeczeństwa, w tym w szczególności młodzieży; 

mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.facebook.com/FundacjaLOTTO
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4) zdobywanie sprawności motorycznej, poprawienie wydolności organizmu oraz 

wytworzenie właściwego zespołu postaw i motywacji; 

 

5) kształtowanie wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej metodami i środkami 

wychowania fizycznego oraz przygotowanie na trudy związane ze służbą wojskową i walką  

w zmiennych warunkach w działaniach indywidualnych i zespołowych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadania konkursowe powinny obejmować między innymi: 

1) organizację zajęć o charakterze sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną 
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych oraz 
członków proobronnych organizacji pozarządowych, jak również społeczności lokalnej (w tym: 
kursy sprawnościowe, szkolenia, zajęcia sportowe o charakterze sportowo-obronnym, 
zawody, mistrzostwa); 

2) realizację programów i przedsięwzięć promujących uprawianie różnych form aktywności 
fizycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na sporty strzeleckie oraz inne zajęcia sportowe  
o charakterze sportowo-obronnym podnoszącym poziom wyszkolenia (np. biegi przełajowe, 
biegi przeszkodowe, biegi na orientację, strzelectwo, sporty walki); 

3) organizację obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków 
proobronnych organizacji pozarządowych; 

4) organizację szkoleń, warsztatów m.in. w zakresie podstawowych umiejętności 
bezpiecznego posługiwania się bronią palną; 

5) organizację obozów sportowo-obronnych, których celem jest utrzymanie wysokiego 
poziomu sprawności fizycznej u żołnierzy rezerwy. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są: 

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, 

fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały 

stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, 

cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze; 

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego; 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
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4) spółdzielnie socjalne; 

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

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

zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana. Łączny budżet 3 mln PLN. Do 80% 
dofinansowania.  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 15 lipca 2022 r. do 31 października 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-072022wddekid 

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
Al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 
Skontaktuj się z nami 
222 500 150 - Czynna w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. dotyczących 

rewitalizacji 
 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr XLIV/583/2021 Rady Miejskiej Leszna  

z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta 

Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

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

2021 rok. – 30 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 

 

O PROGRAMIE: W ramach otwartego konkursu ofert realizowane będą działania, wpisujące 

się w kierunki działań wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 

2017/2027, polegające na wprowadzeniu impulsu gospodarczego w centrum miasta poprzez 

organizację pokazu mody. 

 

 

tel:222%20500%20150


     

19  

   

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztorysie projektu planowanych wydatków 

na cele promocyjne, tj. np. nośników (flagi, transparenty, tablice itp.), odzieży sportowej, 

gadżetów i materiałów oraz innych elementów promocyjnych dotyczących projektu. 

Wszystkie wykazane elementy powinny zostać oznakowane logo/herbem Leszna zgodnie  

z „Wytycznymi dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów 

wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji  

i promocji” (do pobrania na www.bip.leszno.pl).  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ww. ustawy. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość środków na realizację zadania w 2022 roku: 10 000,00 zł. 
Wkład finansowy nie jest wymagany. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 5 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/9405/ro-r-524-1-2022 

 

KONTAKT: 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, ul. 

Słowiańska 16, 64-100 Leszno, tel. 65 537 36 87 , mail: mwludarczyk@leszno.pl 

 

Zakup i zdalny dostęp do now+ości wydawniczych 
 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 jest uchwalonym przez 

Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025. W ramach Programu 

zdefiniowany został Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 

1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, którego celem jest wzmocnienie 

potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności  

i dostępności ich zbiorów. – 30 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Biblioteka Narodowa 

 

CEL KONKURSU: Celem Priorytetu 1, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału 

bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. 

mailto:mwludarczyk@leszno.pl
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Podstawowym elementem przesądzającym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest 

wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych w formatach uwzględniających 

zróżnicowane preferencje czytelnicze (tj. publikacje tradycyjne, e-booki, audiobooki, 

synchrobooki).  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach Priorytetu 1: Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych biblioteki publiczne, w procedurze konkursowej, mogą ubiegać się  
o dofinansowanie zakupu: 

a) publikacji w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki 
mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimediów, publikacji 
nutowych i kartograficznych, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to 
pierwsze wydanie czy wznowienie, drukowanych czasopism kulturalnych i społeczno-
kulturalnych, o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do 
rocznika, 
b) usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub 
synchrobooków. 

Środki pozyskane ze wsparcia NPRCz 2.0. nie mogą zostać przeznaczone na: zakup 
podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier 
komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób 
prywatnych lub z innych instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku 
antykwarycznym, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism 
ukazujących się częściej niż miesięcznik.m regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism 
ukazujących się częściej niż miesięcznik. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. O dofinansowanie w ramach K.I. 1.1. ubiegać się mogą następujące podmioty:  

1) biblioteki publiczne, spełniające wymogi ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 

zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji 

kultury),  

2) inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane 

do rejestru instytucji kultury),  

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, na dzień składania wniosku o dofinansowanie muszą 

wykazać spełnianie łącznie warunków:  

1) korzystania z przynajmniej jednego terminala cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej 

Academica . Wnioskodawca składa oświadczenie o posiadaniu terminala we wniosku, które 

jest weryfikowane przez Bibliotekę Narodową w trakcie oceny formalnoprawnej wniosków. 

Niespełnienie warunku skutkuje wezwaniem wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych,  

2) otwarcia bibliotek dla czytelników przez co najmniej ¼ sobót w roku przez przynajmniej 4 

godziny. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 1,5 tys. PLN. Procent dofinansowania nieznany. Wkład 
własny jest wymagany. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia naboru wniosków do dnia 

30 listopada roku, w którym beneficjent otrzymał dofinansowanie 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-

zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2022 

 

KONTAKT: 

Ilona Popielarska 
 i.popielarska@bn.org.pl 
tel. 22 608 23 17 

Marcin Kosz 
 m.kosz@bn.org.pl 
tel. 22 608 22 37 

 

Konkurs MSiT: Program wspierania sportów nieolimpijskich 
 

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił kolejny Program wsparcia sportu 

wyczynowego w Polsce. Na dofinansowanie przygotowań i startów w dyscyplinach 

nieolimpijskich w 2022 roku ministerstwo przeznaczy rekordową kwotę 25 milionów 

złotych! – 31 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

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

dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie 

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

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

potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych 

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;  

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

osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych;  

3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego  

i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia  

w wieloletnim procesie treningowym. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Koszty bezpośrednie: 

Szkolenie: 

a) Zgrupowania i konsultacje krajowe  

mailto:i.popielarska@bn.org.pl
mailto:m.kosz@bn.org.pl
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b) Zgrupowania i konsultacje zagraniczne  

Współzawodnictwo:  

a) Zawody krajowe  

b) Zawody zagraniczne  

c) Zawody mistrzowskie 

 

Koszty bezpośrednie: 

Wspomaganie: 

a) Doszkalanie kadry szkoleniowej  

b) Suplementy diety, odżywki, leki itp.  

c) Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego  

d) Badania diagnostyczne oraz monitoring treningu i zawodów  

e) Składki do organizacji międzynarodowych  

 

Inne: 

a) Stypendia sportowe wraz z pochodnymi  

b) Ubezpieczenia zawodników kadry narodowej  

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

 

Koszty pośrednie: 

a) Wynajem lokalu siedziby właściwego pzs  

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

komputerowych  

c) Konserwacja urządzeń biurowych i środków transportu  

d) Korespondencja i łączność oraz opłaty bankowe  

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

związanych z realizowanym zadaniem  

f) Nośniki energii  

g) Niezbędne koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadania określonego  

w umowie osób nieuczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia  

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

nagród, premii 

i) Koszty transportu  

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

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

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

przedstawicielami Polski w międzynarodowych federacjach w sportach i w konkurencjach 

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

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

do powołania reprezentacji Polski na zawody finałowe TWG 2022. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Do 95% dofinansowania. Kwota dofinansowania nieznana. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 maja 2022 r. 

 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

miedzynarodowym-w-2022-roku 

 

KONTAKT: 

+48222443264 

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

 

Laboratoria Przyszłości 
 

Trwa kolejny nabór wniosków w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Nabór 

przeznaczony jest dla wszystkich podstawowych szkół niesamorządowych oraz polskich 

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

składania wniosków upływa 31 maja 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

O PROGRAMIE: Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez 

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

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

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

i rozwijaniu zainteresowań. 

 

CEL PROGRAMU: Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych  

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

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

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

dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie  

i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości  

z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego. 

 

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

na nowoczesny sprzęt niezbędny do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci  

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

tel:+48222443264
tel:+48222500138
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Obecnie trwa nabór dla podstawowych szkół 

niesamorządowych, w tym dla:  

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

 

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

które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie.   

 

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

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

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

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

 

KONTAKT: 

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

Wsparcie działań organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy 
 

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

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

 

FUNDATOR: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

O PROGRAMIE: W związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem 

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

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

https://www.gov.pl/web/laboratoria
tel:+48222500144
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Ministrów informuje, że na podstawie art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

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

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

ustawy realizację zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu 

humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy  

i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom  

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

otwartego konkursu ofert. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

• koordynacji działań wolontariuszy, 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

obszarze wskazanym w ofercie. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 100 tys. do 500 tys. PLN. Do 100% dofinansowania. Wkład 

własny nie jest wymagany. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 maja 2022 r. 

 

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

nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

publicznego 

 

KONTAKT: 

Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa 
Infolinia dla Obywatela 
+48222500115 

 

Nabór na prowadzenie Ośrodków Wsparcia i Testów dla organizacji 

pozarządowych 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugi nabór wniosków 

dla realizatorów programu pn. „Centra informacyjno - doradcze dla osób  

z niepełnosprawnością” na rok 2022 w terminie 4-31 maja 2022 dla organizacji 

pozarządowych. – 31 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

O PROGRAMIE: Zadaniem OWiT jest prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania 

technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, 

nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności 

osobistej oraz dbałości o zdrowie. OWiT świadczyć ma porady osobom z niepełnosprawnością, 

a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych 

potrzeb technologii asystujących i ich prezentacji. Prowadzić ma wstępny instruktaż oraz 

wskazywać potencjał wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wydatki ponoszone ze środków PFRON są kwalifikowalne, jeżeli są: 

a. racjonalne, celowe i efektywne, 

b. zgodne z celami programu, 

c. niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych we wniosku rezultatów, 

tel:+48222500115
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d. poniesione w okresie realizacji zadania, 

e. sfinansowane lub zrefundowane ze środków przekazanych w ramach programu, 

f. poparte dowodami księgowymi, opisanymi w sposób zapewniający powiązanie  

z programem, 

e. zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach programu są organizacje 

pozarządowe, jeżeli: 

a) posiadają w swoim statucie zapis dotyczący działalności na rzecz osób  

          z niepełnosprawnościami; 

b) przez okres co najmniej 36 miesięcy (licząc do dnia składania wniosku)           prowadziły 

działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 

c) w ciągu ostatnich 5 lat (licząc do dnia składania wniosku) zrealizowały  

i zakończyły projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, których łączna wartość 

wynosi co najmniej 500 tys. zł, przy czym co najmniej jeden z projektów był o wartości nie 

mniej niż 100 tys. zł; 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 1,145 mln PLN. Do 100% dofinansowania. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  Okres realizacji zadania nie może być dłuższy niż 28 miesięcy. 

Realizacja zadania powinna zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2024 roku.  

Okres realizacji zadania dzieli się na okresy finansowania: 

„Okres I” 01.09.2022 r.- 31.12.2023 r. (16 miesięcy),  

„Okres II” 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. (12 miesięcy), 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nabor-na-prowadzenie-

osrodkow-wsparcia-i-testow-dla-organizacji-pozarzadowych-w-ramach-programu/ 

 

KONTAKT: 

aleja Jana Pawła II 13,  

00-828 Warszawa  

22 50 55 500 
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Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” 
 

Celem Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”, jest 
poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-
rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. 
Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące 
remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego. Wnioski należy 
składać do 31 maja 2022 roku. 
 

ORGANIZATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 

O PROGRAMIE: Celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych, 

ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności 

fizycznej dzieci i młodzieży. Obiekty sportowe finansowane ze środków programu muszą mieć 

charakter ogólnodostępny. 

 

CEL PROGRAMU: Celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych, 

ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności 

fizycznej dzieci i młodzieży. Obiekty sportowe finansowane ze środków programu muszą mieć 

charakter ogólnodostępny. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu 

sportowego, w tym w szczególności: 

– naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych, 

– modernizacja oświetlenia, 

– modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami, 

– modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego (w przypadku braku przy 

istniejących kompleksach sportowych istotnego elementu funkcjonalnego, jakim jest 

zaplecze sanitarno-szatniowe lub gdy istniejące zaplecze nie spełnia określonych wymagań 

bądź gdy nadaje się jedynie do rozbiórki, możliwa jest również budowa zaplecza). 

Obiekty sportowe finansowane ze środków programu muszą mieć 

charakter ogólnodostępny. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące 

działalność w dziedzinie kultury fizycznej. 

2. Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe 

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

wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury 

fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 

realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
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3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 33–80%, min. 50.000 zł – maks. 1.000.000 zł. Wkład własny wynosi: 20 

– 66%.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 maja 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekt musi być zakończony do 31.12.2023. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/sport/program-modernizacji-kompleksow-sportowych-moje-

boisko--orlik-2012---edycja-pilotazowa-2025  

 

KONTAKT: https://www.gov.pl/web/sport/dane-kontaktowe  

 

Świat Oczami Młodych  
 

Trwa V edycja konkursu „Świat oczami młodych” na najlepsze projekty ekomurali. 

Zgłoszenia mogą przesyłać przedszkola, szkoły, ośrodki kultury, biblioteki i uczelnie. 

Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie do 15 000 zł. Organizatorem konkursu jest 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja a projekty 

murali do 30 czerwca br. 

 

ORGANIZATOR: Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

 

O PROGRAMIE: 

Trwa V edycja konkursu „Świat oczami młodych” na najlepsze projekty ekomurali. Zgłoszenia 

mogą przesyłać przedszkola, szkoły, ośrodki kultury, biblioteki i uczelnie. Najlepsze projekty 

otrzymają dofinansowanie do 15 000 zł. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony 

Środowiska. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja a projekty murali do 30 czerwca br. 

Zadanie konkursowe polega na wybraniu ściany oraz przygotowaniu maksymalnie 3 projektów 

murali dotyczących tematyki „Różnorodności biologicznej”. 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów murali 

przedstawiających temat różnorodności biologicznej, które dostaną dofinansowanie na 

realizację. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie otrzyma 5 projektów murali wskazanych przez komisję konkursową. 

 

 

https://www.gov.pl/web/sport/program-modernizacji-kompleksow-sportowych-moje-boisko--orlik-2012---edycja-pilotazowa-2025
https://www.gov.pl/web/sport/program-modernizacji-kompleksow-sportowych-moje-boisko--orlik-2012---edycja-pilotazowa-2025
https://www.gov.pl/web/sport/dane-kontaktowe
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs jest adresowany do placówek edukacyjnych i kulturalnych: przedszkoli, szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek, itp. oraz do szkół wyższych. 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:  

Maksymalna wysokość grantu na realizację wynosi 15.000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA: 

Rejestracja placówek do projektu trwa do 31 maja. 

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do 30 czerwca. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.oczamimlodych.pl/  

 

KONTAKT: 

Biuro organizacyjne konkursu „Świat oczami młodych” 

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. 

E-mail: oczamimlodych@fundacjabos.pl  

Telefon: 664 495 544 

 

Konkurs European Language Label 2022 
 

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia 

się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez 

Komisję Europejską w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki 

kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce obecny od 2001 roku. 

Od 2015 r. nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy 

realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej. Wnioski do konkursu należy 

składać do 1 czerwca 2022. 

 

FUNDATOR: konkurs prowadzony jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez 

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie 

 

O PROGRAMIE: European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie 

nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej 

ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne 

techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce obecny od 

2001 roku. Od 2015 r. nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt 

językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej. 

 

 

 

http://www.oczamimlodych.pl/
mailto:oczamimlodych@fundacjabos.pl
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CELE KONKURSU:  

▪ Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób 
uczących się języków obcych 

▪ Motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich 
nauce 

▪ Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych 
▪ Uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę 

prowadzenia dialogu interkulturowego 
▪ Promowanie wielo - i różnojęzyczności 

CZEGO DOTYCZY KONKURS: 

Zgłoszone do Konkursu ELL Projekty powinny być zgodne z priorytetami na rok 2021 oraz 

muszą realizować przynajmniej jeden z podanych priorytetów: Priorytety KE:  

• Wzmacnianie procesów uczenia się poprzez wykorzystanie technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych;  

• Uczenie się języków oraz promocja równości, spójności społecznej i aktywnego 

obywatelstwa;  

• Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych. Priorytety krajowe ustalone przez 

krajowe Jury Konkursu European Language Label (Jury):  

• Środowisko, w którym żyjemy;  

• Język a relacje międzyludzkie;  

• Język i kultura;  

• Autonomia ucznia i nauczyciela. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Podmioty, które mogą zgłaszać Projekty do Konkursu ELL to 

przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze 

edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, 

młodzieży i dorosłych lub je wspierające, czyli podmioty, które spełniają takie same kryteria, 

co podmioty uprawnione do udziału w programie Erasmus+. 

 

NAGRODA:  

• każdy Laureat Konkursu ELL otrzymuje Certyfikat ELL podpisany przez komisarza Unii 

Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz 

Statuetkę;  

• Jury zastrzega sobie prawo do określenia liczby Laureatów i przyznanych im nagród  

w zależności od liczby i poziomu prac konkursowych;  

• Nagroda rzeczowa przeznaczona jest dla instytucji, w której Projekt był realizowany;  

• Nagrody wręczane są podczas spotkania (lub w innej uzgodnionej formie), o którym 

Laureaci powiadamiani są w oddzielnej korespondencji  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1 czerwca 2022 r. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać w regulaminie konkursu: 

http://ell.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/03/01/lgjtov/regulamin-ell-2022.pdf oraz na 

stronie internetowej organizatora konkursu: http://ell.org.pl/konkurs  

 

KONTAKT: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 
i Europejskiego Korpusu Solidarności 
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 
+48 22 463 10 00 
kontakt@frse.org.pl 
 

Zielona ławeczka 
 

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie  

i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa 

w postaci ławki parkowej). Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli w miastach 

powyżej 10.000 mieszkańców. – 1 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Bank Ochrony Środowiska 

 

CEL KONKURSU: 1. Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach 

powyżej 10.000 mieszkańców. 2. Zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów 

mikroretencji. 3. Zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini-ogrodów wokół 

budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej 

społeczności. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki (złożony z mieszkańców danego 

osiedla) mini-ogrodu (terenu z zielenią) z „zieloną ławką” i (opcjonalnie) ze zbiornikiem na 

wodę deszczową. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna 

przestrzeń ma być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty lub samorządy)  

w miastach powyżej 10.000 mieszkańców. 

Zespół konkursowy składa się z grupy min. 5 osób. 

Zespół powinien pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do 

współpracy zarządcę terenu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, 2.520 zł, w tym: 
1. Nagroda pieniężna w maksymalnej wysokości: 
– 1.500 zł brutto (bez obiektów mikroretencji), 

http://ell.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/03/01/lgjtov/regulamin-ell-2022.pdf
http://ell.org.pl/konkurs
mailto:kontakt@frse.org.pl
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– 2.000 zł brutto (wraz z obiektami mikroretencji). 
2. Nagroda rzeczowa (ławka parkowa) o wartości 520 zł brutto.  
Wkład własny nie jest wymagany. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  do 30.09.2022 (przesyłanie sprawozdań z realizacji). 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://zielonalaweczka.pl/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

ul. Żelazna 32 

00-832 Warszawa 

pn. – pt., godz.: 10:00 – 14:00; 

T: 515 114 639 

dominik.broda@fundacjabos.pl 

 

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - 

Runda 2 
 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza nabór wniosków 

grantowych. Przedsięwzięcia grantowe realizowane będą w ramach projektu 

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

poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” – 2 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ośrodek Rozwoju Edukacji (WDPP) 

 

CEL KONKURSU: Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny 

funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zakres zadań, do realizacji których zobligowany jest Grantobiorca, obejmuje w szczególności: 

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

2. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i doradztwa dla pracowników ppp 
na terenie swojego województwa dla łącznej grupy 90 osób (w podziale na grupy) – 

https://zielonalaweczka.pl/
mailto:dominik.broda@
mailto:aleksandra.koper@fundacjabos.pl
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będą to szkolenia prowadzone przez pracowników poradni koordynujących, 
przygotowanych przez ORE, w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej 
z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń; 

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

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

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

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

7. realizacja zadań poradni koordynujących w przedsięwzięciu grantowym: 

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

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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

psychologiczno-pedagogiczne (publiczne i niepubliczne). 

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

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

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

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

przepisów. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 350 tys. PLN. Procent dofinansowania nieznany. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 2 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 01.07.2022 do 30.06.2023 

 

 

 

 



     

35  

   

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

niepublicznych-poradni-psychologiczno-pedagogicznych/ 

 

KONTAKT: 

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

 

Rządowy Program „Klub” – edycja 2022 
 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe rozpoczęło nabór wniosków do programu 

"Klub". – 6 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

(FRKF) 

 

CEL KONKURSU: 

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”, 

• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej 

sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, 

• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, 

• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału 

infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

a) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
b) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności 
fizycznej, 
c) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej 
sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, 
d) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, 
e) stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału 
infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) 

działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

• kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. 

złotych, 

• kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. 

złotych, 

 

mailto:konkursppp@ore.edu.pl
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 6 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://rzadowyprogramklub.pl/ 

 

KONTAKT: 

Krajowe Zrzeszenie LZS 

01-220 Warszawa 

ul. S. Krzyżanowskiego 46a 

Telefon do infolinii: 

pon. – pt.  9.00 – 15.00 

KZ LZS Warszawa 

691 811 098 

biuro@rzadowyprogramklub.pl 

 

Konkurs MSZ: „Pomoc humanitarna 2022” 
 

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert pod nazwą .„Pomoc 

humanitarna 2022”. – 7 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań 

publicznych (projektów), obejmujących realizację działań humanitarnych zgodnie  

z założeniami pkt. 2.1 Regulaminu konkursu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Koszty obejmują kategorię kosztów administracyjnych i kategorię kosztów programowych: 

1) koszty programowe muszą być podzielone na działania projektowe; 

2) w ramach kosztów administracyjnych oraz poszczególnych działań projektowych 
należy wydzielić pozycje kosztów z podaniem liczby jednostek, kosztu 
jednostkowego i rodzaju miary.  

2. Kalkulacja kosztów powinna m.in. obejmować:  

1) koszty osobowe, odpowiadające płacom lub stawkom wypłacanym osobom 
zaangażowanym w realizację projektu, obejmujące składki na ubezpieczenie społeczne  
i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzeń,   

2) koszty fachowej obsługi księgowej, która zapewni zgodne z przepisami o rachunkowości 
prowadzenie księgowości projektu (m.in. nadzorowanie wydatków i gromadzenie 
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przejrzystej dokumentacji finansowo-księgowej),  

3) koszty podróży i delegacji osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, 

4) koszty podróży planowane według standardowych stawek i  możliwie z jak największym 
wykorzystaniem taryf ekonomicznych i zniżkowych (np. grupowych), 

5) wysokość diet wypłacanych osobom przyjeżdżającym do Polski (oferenci planujący 
wypłacenie takich diet np. uczestnikom wizyt studyjnych powinni upewnić się jeszcze 
przed złożeniem oferty, że takie rozwiązanie jest zgodne  z obowiązującymi u nich 
wewnętrznymi przepisami), 

6) koszty ubezpieczenia osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie oferenta 
w okresie ich pobytu za granicą z uwzględnieniem następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW) za granicą oraz w uzasadnionych przypadkach ubezpieczenia obejmującego 
ryzyka wojny i stanu wyjątkowego oraz ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków  
i zdarzeń będących skutkiem wojny, rozruchów i zamieszek, działań terrorystycznych 
poza granicami Polski. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O udzielenie dotacji w konkursie mogą się ubiegać: 

zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe 
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym: 

a) stowarzyszenia; 

b) fundacje; 

c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

d) 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 pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy  
i pracowników; 

e) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

f) spółdzielnie socjalne. 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 2,5 mln PLN. Do 100% dofinansowania. Wkład własny nie 
jest wymagany. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 7 czerwca 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r.  

i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

W przypadku II modułu ofert modułowych zadania można rozpocząć nie wcześniej niż od dnia 
1 stycznia 2023 r. i należy je zakończyć nie później niż do 31 grudnia 2023 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-pomoc-humanitarna-2022 

 

KONTAKT: 

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres: 

konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu 

oraz nazwy organizacji zadającej pytanie. 

 

Konkurs MON: Mur, ale historia Wojska Polskiego 
 

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "Mur, ale historia 

Wojska Polskiego". Zachęcamy do tworzenia murali opowiadających o Wojsku Polskim  

i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także 

upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych 

bohaterach walk o niepodległość. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 3.000.000 

zł. – 8 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Obrony Narodowej 

CEL KONKURSU:   

1) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie polskich 
tradycji orężnych od średniowiecza po współczesność; 

2) upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat historii oręża polskiego poprzez 
ukazanie wydarzeń oraz wybitnych postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie 
polskiej państwowości oraz walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny; 

3) upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaci w historii oręża polskiego poprzez wykorzystanie 
nowoczesnego środka przekazu, jakim jest mural; 

4) aktywizowanie środowisk lokalnych do poznawania i kultywowania tradycji orężnych  
w regionie, w tym o zapomnianych lokalnych bohaterach walk o niepodległość; 

podkreślanie znaczenia dokonań Sił Zbrojnych RP i ciągłości łańcucha żołnierskich pokoleń. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
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Warunki realizacji zadania:  

1) zadanie może być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) mural należy wykonać w miejscu znajdującym się w przestrzeni i otoczeniu 

zapewniającym godne upamiętnienie wydarzenia i bohaterów (z zachowaniem 

walorów artystycznych) z widocznym logo Ministerstwa Obrony Narodowej; 

3) mural powinien mieć wymiar: nie mniej niż 3 metry szerokości i nie mniej niż 3 metry 

wysokości oraz powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość 

i odporność na zmywanie; 

4) Oferent musi zapewnić przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania stan 

niepogorszony muralu, obejmujący stan techniczny i walory artystyczne; 

5) Oferent musi dołączyć do oferty dokument potwierdzający, że ma prawo na okres 

co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania do korzystania z powierzchni 

na której zostanie wykonany mural; 

6) Oferent w trakcie realizacji zadania nie może naruszać praw autorskich i pokrewnych 

oraz praw wynikających z ustawy o ochronie własności przemysłowej osób trzecich, 

za ewentualne roszczenia osób trzecich w zakresie wykonania muralu odpowiada 

oferent; 

7) Oferent, przed przystąpieniem do wykonania muralu, zobowiązany będzie do 

przedstawienia organowi wizualizacji ww. muralu celem jej zaakceptowania przez 

organ; 

8) Oferent zobowiązany jest przygotować przedsięwzięcie polegające na odsłonięciu 

muralu historycznego, które powinno przypadać na dzień (okres) bezpośrednio 

związany z uroczystościami upamiętniającymi chwalebne tradycje oręża polskiego; 

9) Oferent powinien szczegółowo opisać sposób realizacji zadania w części III oferty, pkt 3  

(syntetyczny opis zadania), w tym: 

a) przedstawić zakres planowanych do realizacji przedsięwzięć patriotyczno-

edukacyjnych (np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, 

okolicznościową wystawą, koncertem itp.), 

b) umieścić projekt planowanego do wykonania muralu, w postaci ilustracji wklejonej 

w ramkę formularza lub jako dodatkowy załącznik do oferty, 

c) wskazać planowaną liczbę uczestników, miejsce/miejsca realizacji przedsięwzięć,  

d) przeprowadzić analizę ryzyka zawiązanego z planowanymi działaniami, 

przedsięwzięciami i wskazać sposoby jego minimalizacji (z uwzględnieniem obostrzeń 

sanitarnych); 

10) Oferenci ubiegający się o realizację zadania powinni: 

a) dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać doświadczenie w organizacji 

przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, kulturalnym i edukacyjnym, 

b) prowadzić działalność statutową w danym obszarze; 
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11) Oferent realizujący zadanie finansowane z udziałem środków publicznych zgodnie 

z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) jest obowiązany 

do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Warunki służące 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w niniejszym zadaniu 

zostały wskazane w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia; 

12) Oferent jest zobowiązany podczas realizacji zadania do wykonania obowiązków 

informacyjnych oraz promocji zadania wskazanych w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia; 

13) zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli rezultaty zadania zostaną osiągnięte 

na poziomie minimum 80%; 

14) Oferent jest zobowiązany zapewnić wkład finansowy określony w części III, pkt 5 

załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 

08/2022/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji;  

15) Oferent jest zobowiązany zapewnić wkład własny niefinansowy określony w części 

III. pkt 8 załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Regulamin Otwartego Konkursu 

Ofert nr ew. 08/2022/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty 

dotacji;  

16) niespełnienie warunków, o których mowa w ppkt. 14 i 15, powodować będzie 

odrzucenie oferty z przyczyn formalnych; 

17) suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 

5% planowanej kwoty dotacji; 

18) zadanie musi być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych 

i sanitarnych; 

19) pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są: 

6) 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; 

7) 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; 

8) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
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9) spółdzielnie socjalne; 

10) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

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

zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana. Łączny budżet 3 mln PLN. Do 80% 
dofinansowania 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 8 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 18 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.; 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-082022wddekid 

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
Al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 
Skontaktuj się z nami 
222 500 150 
Czynna w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 

„Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie” 
 

Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022– 2023 zadania 

publicznego pn. „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie”  

z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wy-chowania, w ramach wieloletniego 

Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. – 9 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Cyfryzacji 

 

CEL KONKURSU: Celem głównym „Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu - Uczniowie” 

jest zaktywizowanie Uczniów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności 

informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów  

i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. 

 

tel:222%20500%20150
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Realizacja całościowego i kompleksowego programu wsparcia zarówno dla uczniów  

i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 

Składane oferty mają realizować cel główny „Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu”, 

jakim jest zaktywizowanie Uczniów ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju 

najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności 

algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia 

metodycznego i merytorycznego, który realizuje cel Programu Rozwoju Talentów 

Informatycznych.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze 

zm.; dalej: UoD PPioW) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość 

prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy 

rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty 

mieszkaniowe; 

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

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego; 

• spółdzielnie socjalne; 

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

• 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 ze 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: Dotacje do 3 mln PLN. Do 100% dofinansowania. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 9 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 15 sierpnia 2022 r. do 15 grudnia 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-
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mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-

talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029.html 

 

KONTAKT: 

ul. Królewska 27 
00-060 Warszawa 
e-mail: mc@mc.gov.pl 
 

Otwarty konkurs grantowy – ścieżka na projekty długofalowe w programie 

Wspieramy Ukrainę 
 

Zapraszamy do składania wniosków do otwartego konkursu grantowego – ścieżka na 

projekty długofalowe w nowym programie Wspieramy Ukrainę Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności. Jest on adresowany do polskich organizacji pozarządowych, które 

masowo, natychmiastowo i na wielką skalę ruszyły z pomocą naszym ukraińskim sąsiadom. 

W ramach konkursu przewidziano wsparcie najlepszych projektów skierowanych do 

ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźczyń i uchodźców wojennych trafiających do 

Polski. – 10 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR:  Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW). 

Realizatorem Programu jest Fundacja „Edukacja dla Demokracji” (FED). 

 

O PROGRAMIE: Wspieramy Ukrainę to nowy program realizowany przez Fundację Edukacja 

dla Demokracji. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc 

ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem 

Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny  

w Ukrainie. 

 

CEL KONKURSU: Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc 

ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem 

Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny  

w Ukrainie. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu Wnioskodawca może 
wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu. Dotację można 
otrzymać na działania w następujących obszarach: 

• działania realizowane w Ukrainie w partnerstwach polsko-ukraińskich; 

• integracja i adaptacja uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce; 

• wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich edukacji  
w czasie pobytu Polsce; 

mailto:mc@mc.gov.pl
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• przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni  
w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce; 

• przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej 
informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz 
sytuacji w Ukrainie. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe 

– fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki 

organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Z możliwości ubiegania się  

o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS)  

a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50.000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 10 czerwca 2022 r.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 1 sierpnia 2022 r. – 31 lipca 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://fed.org.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-otwartym-konkursie-grantowym-

sciezka-na-projekty-dlugofalowe/  

 

KONTAKT: 

Więcej informacji udzielają w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00: 

Sylwia Gajownik, tel. +48 535 854 424 

Agnieszka Świeczka, tel. +48 605 787 757 

Email: ukraina@fed.org.pl 

 

Szkoła z klimatem  
 

Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły 

ponadpodstawowe działające w miastach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini 

MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy. 

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 24 czerwca 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

O KONKURSIE: Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu 

adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje 

https://fed.org.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-otwartym-konkursie-grantowym-sciezka-na-projekty-dlugofalowe/
https://fed.org.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-otwartym-konkursie-grantowym-sciezka-na-projekty-dlugofalowe/
mailto:ukraina@fed.org.pl
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działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej 

bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. 

 

Przykładowe działania, które mogą zawierać eko-projekty zgłoszone w ramach konkursu to: 

łąki kwietne, zielone ściany i dachy, gromadzenie i zagospodarowanie deszczówki, domki dla 

owadów, ścieżki rowerowe i ławeczki na terenie szkoły i w jej otoczeniu. 

 

CEL KONKURSU: 

1. Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

2. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym 

kierunku. 

3. Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami 

mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków. 

4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy 

zespołowej. 

5. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych. 

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian 

klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań 

adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej 

bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: 

Publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe. 

Szkoły które biorą udział w konkursie muszą mieć siedzibę w mieście. 

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły projektowe uczniów (maks. 20 osób lub jedna klasa), 

pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej 

szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych. 

W konkursie może wziąć udział dowolna liczba Zespołów projektowych z każdej szkoły. 

Uczestnicy mogą być członkami tylko jednego Zespołu projektowego. 

 

NAGRODY:  

1. Nagroda główna przyznawana jest szkole na realizację zwycięskiego projektu lub jego 

części, a także działań edukacyjnych w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji do 

zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły. 

2. Wyróżnienie przyznawane jest szkole na działania edukacyjne w zakresie zapoznania  

z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły. 

– nagroda główna: 100.000 zł; 

– II nagroda: 50.000 zł, 

– III nagroda: 25.000 zł, 

– wyróżnienia: 2 do 5 wyróżnień po 5.000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24 czerwca 2022 r. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.gov.pl/web/nfosigw/konkurs-szkola-z-klimatem  

 

KONTAKT: 

szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl  

 

Dobra Drużyna PZU 
 

Program wspiera projekty mające na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu 

życia polegające na organizacji zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych 

dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością. 

 

ORGANIZATOR: PZU Życie SA. 

 

O PROGRAMIE: 

Program prewencyjny „Dobra Drużyna PZU” jest realizowany w ramach funduszu 

prewencyjnego PZU Życie SA. 

Cel: ochrona zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. 

Koszty kwalifikowalne: 

a) koszty wynajmu obiektów sportowych dla celów prowadzenia zajęć sportowych oraz 

organizacji rywalizacji sportowej; 

b) koszty organizacji współzawodnictwa sportowego, w tym m.in: zakup nagród, obsługa 

sędziowska, obsługa medyczna, zapewnienie napojów dla zawodników; 

c) koszty zakupu sprzętu sportowego i strojów; 

d) koszty transportu na zawody sportowe; 

e) koszty wpisowego do rozgrywek i zawodów sportowych; 

f) inne koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży po 

wcześniejszym zatwierdzeniu rodzaju kosztu przez Pracownika Zespołu Prewencji w PZU  

i ujęciu ich w umowie. 

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w trakcie trwania programu. 

 

CEL KONKURSU: 

Program wspiera projekty mające na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu 

życia polegające na organizacji zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych 

dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty mające na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia polegające na 

organizacji zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością. 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/nfosigw/konkurs-szkola-z-klimatem
mailto:szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Stowarzyszenia lub fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

stowarzyszeń zwykłych (wpisane do ewidencji starosty właściwego dla siedziby 

stowarzyszenia) w tym: uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sportowe oraz związki 

sportowe. 

2. Kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wnioskodawca musi prowadzić działalność w zakresie zajęć rekreacyjnych, treningów  

i rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, co najmniej od 1 stycznia 2020 r. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, min. 5.000 zł - maks. 15.000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.pzu.pl/dobra-druzyna  

 

KONTAKT: 

granty.dobradruzyna@pzu.pl  

 

Pozytywnie Otwarci - granty w obszarze edukacji i profilaktyki HIV/AIDS 

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów związanych   
z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa 
szanse na uzyskanie dofinansowania. Wnioski o granty mogą składać organizacje 
pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne placówki ochrony 
zdrowia. – 30 czerwca 2022 r. 

FUNDATOR: Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 

CEL KONKURSU: Cel: promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do 
podjęcia działań w dwóch obszarach: 

1. Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS. 

2. Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu 
społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań 
ryzykownych. 
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 3 projekty w ramach jednego naboru. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Realizacja działań w następujących obszarach: 

http://www.pzu.pl/dobra-druzyna
mailto:granty.dobradruzyna@pzu.pl
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1. Profilaktyka zakażeń HIV i/lub HCV prowadzona w przestrzeni miejskiej oraz podczas 
imprez masowych, wspierana komunikacją w Internecie ze szczególnym 
uwzględnieniem mediów społecznościowych. 

2. Działania na rzecz promocji testowania w kierunku zakażenia HIV i/lub HCV skierowane 
w szczególności do osób mieszkających poza dużymi aglomeracjami miejskimi oraz 
cudzoziemców, z uwzględnieniem takich możliwości, jak testy do samodzielnego 
wykonania czy korzystanie z PKD. 

3. Kierowane do osób z nowo wykrytym zakażeniem HIV działania edukacyjne 
zachęcające do szybkiego kontaktu z lekarzem chorób zakaźnych i niezwłocznego 
rozpoczęcia terapii ARV jako sposób na opanowanie rozwijającego się zakażenia oraz 
skuteczna forma profilaktyki. 

4. Edukacja osób seropozytywnych w zakresie korzystania z telemedycyny, zarówno 
w kontekście kontaktów z lekarzami chorób zakaźnych oraz lekarzami innych 
specjalności, jak i uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego itp. 

5. Wsparcie dla przebywających w Polsce cudzoziemców żyjących z HIV/AIDS i/lub HCV,  
a także poszukujących informacji na ten temat dostępnych w ich języku ojczystym. 

Projekty powinny zakładać opcję i możliwość przeprowadzenia wszystkich aktywności  
w formie wirtualnej za pośrednictwem np. internetu w razie wprowadzenia przez władze 
publiczne ograniczeń ze względów pandemicznych lub pozostałych przyczyn, które by 
uniemożliwiały lub znacząco utrudniały realizację działań w formie tradycyjnej. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Organizacje pozarządowe. 
2. Jednostki samorządu terytorialnego. 
3. Publiczne placówki ochrony zdrowia. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: maks. 30.000 zł. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa 
szanse na uzyskanie dofinansowania.               

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2022 r. 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.01 - 31.12.2023 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html 

KONTAKT: 
e-mail: biuro@pozytywnieotwarci.pl 
telefon: +48 603 663 822 

Sąsiedzka Pomoc! 
 

Wraz z Fundacją Salling, sieć marketów Netto inicjuje program pomocowy, w ramach 

którego zostanie wspartych minimum 100 inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy. Co 

http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html
mailto:biuro@pozytywnieotwarci.pl
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tydzień będzie wybieranych kilka zgłoszeń, które otrzymają od fundatora finansowanie. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.06.2022r. 

 

FUNDATOR: Fundacja Salling 

 

ORGANIZATOR: sieć marketów Netto 

 

PARTNER SPOŁECZNY: Związek Ukraińców w Polsce 

 

O PROGRAMIE: 24 lutego życie mieszkańców Ukrainy diametralnie się zmieniło. Kraj 

opanowała wojna, a wiele osób było zmuszonych uciec. Polacy otoczyli ich wsparciem i opieką. 

By pomagać, zjednoczyliśmy się wszyscy. Netto, w odpowiedzi na potrzeby płynące z różnych 

stron Polski, zainicjowało program pomocowy. Fundusze na jego realizację przekazała 

Fundacja Salling, która od wielu lat działa, by ludziom żyło się lepiej. Program będzie polegać 

na finansowaniu inicjatyw lokalnych mających na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: zdrowia lub edukacji lub integracji społecznej, 

których realizacja nie przekroczy każdorazowo kwoty 15.000,00 PLN. Inicjatywy będą mogły 

być przedstawiane przez Uczestników, w ramach Programu, poprzez przygotowaną przez 

Organizatora stronę internetową, prowadzoną pod adresem: www.sasiedzkapomoc.netto.pl 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Sąsiedzkiej Pomocy zostanie 

wspartych minimum 100 inicjatyw na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów, w zakresie 

zdrowia, edukacji i integracji społecznej. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje wiemy, że 

często są to prośby o sfinansowanie m.in., wyprawek szkolnych, wyposażenia miejsc pobytu 

uchodźców, pokrycia kosztów wyżywienia w przedszkolach czy kosztów leczenia. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O wsparcie mogą ubiegać się osoby prywatne, a także firmy  

i podmioty takie jak szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, rady osiedli czy 

fundacje. Lokalni inicjatorzy, którzy dzięki tym środkom pomogą ukraińskim dzieciom i ich 

opiekunom w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna kwota wsparcia to 15 000 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2022r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://sasiedzkapomoc.netto.pl/  

 

KONTAKT: 

Kontakt dostępny przez formularz na stronie organizatora. 

 

 

https://sasiedzkapomoc.netto.pl/
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Program wyrównywania różnic między regionami III 
 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Wnioski należy 

składać do 30 czerwca 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

CEL PROGRAMU: 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. 

Celami operacyjnymi programu są: 

1. przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych 

przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie 

mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących te budynki; 

2. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych 

oraz środowiskowych domów samopomocy; 

3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób 

prawnych; 

4. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji 

pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

5. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne; 

6. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na 

terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji 

infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki 

funkcjonują; 

7. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Do oceny skuteczności działania programu w zakresie wynikającym z realizowanych zadań, 

przyjmuje się następujące, coroczne wskaźniki produktu: 

1. od 2020 roku - co najmniej w 100 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zostanie 

zapewniona dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te 

budynki, 

2. co najmniej w 250 obiektach będących urzędami, placówkami edukacyjnymi lub 

środowiskowymi domami samopomocy zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne; 

3. co najmniej 10 spółdzielni socjalnych osób prawnych uruchomi działalność; 

4. co najmniej 220 mikrobusów i 70 autobusów zacznie zaspokajać potrzeby transportowe 

osób niepełnosprawnych; 

5. co najmniej w 10 projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób 

niepełnosprawnych zapewnione zostaną przez PFRON środki na wymagany wkład własny 

beneficjentów; 
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6. co najmniej w jednym powiecie, na terenie którego brak było warsztatu terapii zajęciowej 

taki warsztat powstanie, a od 2020 roku na terenie 20 powiatów wykonane zostaną  

w funkcjonujących warsztatach terapii zajęciowej remonty albo modernizacje służące 

zapewnieniu utrzymania właściwych warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

w powiatach uczestniczących w programie nastąpi 15% wzrost wydatkowania środków 

algorytmu na zadania dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Ze środków PFRON może być udzielana pomoc w formie dofinansowania projektów 

realizowanych w ramach obszarów, o których mowa w rozdziale VI programu. 

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte,  

w ramach: 

1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – część 

kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do 

lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne; 

2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 

domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  

i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszania się i komunikowania; 

3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia 

spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych; 

4. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania 

pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych; 

5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów 

pomocy w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji 

infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia nowego 

lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, 

remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia); 

7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w  art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 

26e, 26g, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Adresatami pomocy mogą być dla: 

1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy 

w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; 

2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 

domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  
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i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub 

środowiskowe domy samopomocy; 

3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje 

pozarządowe; 

4. obszaru D (likwidacja barier transportowych): 

placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje 

pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, 

jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, 

gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem 

placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje 

pozarządowe; 

6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego 

lub organizacje pozarządowe, 

7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych) - powiaty. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Ze środków PFRON może być udzielana pomoc w formie dofinansowania projektów 

realizowanych w ramach wymienionych obszarów. Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-

wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-

roznic-miedzy-regionami-iii/  

 

KONTAKT: 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 

22 50 55 500 
 

Inicjatywy edukacyjne Narodowego Banku Polskiego  
  

ORGANIZATOR: Narodowy Bank Polski  

  

O PROGRAMIE: NBP dofinansowuje przede wszystkim:  

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/
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−  koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty 
osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty 
przeprowadzenia ewaluacji),  

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

−  koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie  
edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów). 

Odbiorcami projektów mogą być następujące grupy:  

−  dzieci i młodzież,  

−  nauczyciele i kadra naukowa,  

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

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

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

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

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

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

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

dystrybuowane nieodpłatnie.  

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

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

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

oraz po 45 roku życia).  

3) Zarządzanie przedsiębiorstwem.  

4) Gospodarowanie budżetem domowym.  

5) Zapobieganie wykluczeniu finansowemu.  

6) Pieniądz.  

7) Gospodarka rynkowa.  

8) Instytucje i usługi finansowe.  

9) Nowe horyzonty myśli ekonomicznej.  

Corocznie ustalana jest lista priorytetów na dany rok.  

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:   

Podmioty prawa polskiego:  

− osoby prawne,  

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

zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze 

samorządowe.  

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  do 30.000 zł.  
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  Nabór jest ciągły, wniosek należy złożyć co najmniej 90 dni 

przed datą rozpoczęcia projektu.  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

  

KONTAKT:  

Narodowy Bank Polski T: 22 

185 13 36 i 22 185 28 53  

sekretariat.dew@nbp.pl   

 

  

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego  
  

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

  

FUNDATOR:  Fundacja  PKO Banku Polskiego  

  

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

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

środowiska, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy  

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

oraz organizacji i wspierania wolontariatu.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

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

zaangażowanie podmiotów prawnych, które działają na danym terenie (organizacji 

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

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

przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę 

pomocy,  a następnie koordynuje proces jej udzielania.  

  

Fundacja angażuje się w projekty realizowane w następujących siedmiu obszarach 

programowych:  

• EDUKACJA – wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji  

w Polsce;  

• TRADYCJA – kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz 

wychowanie w duchu patriotyzmu;  

• NADZIEJA – pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem 

w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych;  

• ZDROWIE – ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna;  

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


     

55  

   

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

wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej 

pro bono;  

• EKOLOGIA – podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na 

upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza 

akwenów wodnych;  

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

jak również osób niepełnosprawnych.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  Organizacje pozarządowe   

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór ciągły   

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 

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

poprzez formularz dostępny na stronie: 

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

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

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

na:  

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

• realizację zadań o charakterze sponsoringowym,  

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

i samorządów zawodowych oraz organizacji pracodawców,  

• przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów formalnych przyjętych przez 

Fundację.  

 

Darowizny od Fundacji PGE  
  

ORGANIZATOR:  Fundacja PGE  

  

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

postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.  

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:  

• nauka i edukacja  

• lecznictwo i ochrona zdrowia  

• pomoc społeczna  

• działalność ekologiczna i ochrona środowiska  

• sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.  

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

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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane   

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

1. fundacjom;  

2. stowarzyszeniom;  

3. szkołom;  

4. uczelniom wyższym;  

5. domom dziecka;  

6. placówkom opiekuńczym;  

7. publicznym zakładom opieki zdrowotnej;  

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

publicznego;  

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

do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego. 

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

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

rzecz Podmiotów z przeznaczeniem na pomoc indywidualną osobom fizycznym.  

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:   Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub 

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

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

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

wniosku o udzielnie darowizny przez Radę Fundacji.  

  

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

wynosi ok. 4 tygodni.  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO wspieranie lokalnych działań 

strażniczych w Polsce  
  

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek  

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

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

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

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

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

https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
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strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej 

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

i wzmacniania działalności strażniczej. – nabór ciągły 

  

FUNDATOR: Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski   

 

CEL KONKURSU:  

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:   

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

o ochrona integralności i praworządności działania instytucji 

publicznych, o  ochrona praw obywatelskich i wartości 

konstytucyjnych,   

o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych 

sprawach publicznych, o  przeciwdziałanie przemocy w życiu 

publicznym,   

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

reakcji obywateli,   

• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  •  zrealizowana 

będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy.   

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu planujemy wesprzeć 

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

nawiązujące do niej, o następującym charakterze:  

• systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;  

• konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany  

w wybranym obszarze życia publicznego;  

• działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce  

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

z działalności strażniczej wnioskodawcy.  

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:   

• fundacje,   

• stowarzyszenia,   

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

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania.   

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

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

Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 

(http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/).   
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: w ramach szybkich grantów wsparcie w wysokości do 3 000 zł  

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

  

KONTAKT:  

Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski  ul. Szpitalna 5/3   

00-031 Warszawa   

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

julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl  

www.funduszobywatelski.pl    
 

  

Fundusz Praw Kobiet 
 

Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz ochrony 

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

 

ORGANIZATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

O PROGRAMIE: W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa 

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

ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, 

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

organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw 

kobiet i udzielającym im pomocy. 

 

CEL KONKURSU: Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na 

rzecz ochrony praw kobiet i udzielających im pomocy 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Pomoc doraźna: 

– prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki  

i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz 

przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; 

– organizacja i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym  

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

2. Wsparcie i doradztwo: 

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

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

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
http://www.funduszobywatelski.p/
http://www.funduszobywatelski.pl/
http://www.funduszobywatelski.pl/
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pracy, w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do 

badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji. 

3. Działania prawne i rzecznicze: 

– podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, 

przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), 

– dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami 

międzynarodowymi. 

 

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

rzecz ochrony praw kobiet. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: realizacja zadania w trybie ciągłym 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: Fundacja im. Stefana Batorego 

Agnieszka Zowczak 

Alina Wasilewska 

T: +48 796 332 145 

prawakobiet@batory.org.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stypendia krajowe: 

• Program Profesura NAWA 2022  

 

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

Dla: naukowcy 

Zasięg: międzynarodowe, ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 23 maja 2022 r. 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Biuro Programów dla Naukowców  

ul. Polna 40  

00-635 Warszawa  

tel. +48 22 390 35 90  

nawachair@nawa.gov.pl  

www.nawa.gov.pl 

 

• Stypendium Towarzystwa Chirurgów Polskich  

 

Organizator: Towarzystwo Chirurgów Polskich 

Dla: absolwenci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 31 maja 2022 r. 

 

Towarzystwo Chirurgów Polskich  

ul. Nowiniarska 1 lok. 28  

00-235 Warszawa  

tel. 505 076 123  

biuro@tchp.pl  

www.tchp.pl 

 

• Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad 2022  

 

Organizator: Urząd Miasta Poznania 

Dla: studenci 

Zasięg: wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 20 czerwca 2022 r. 

 

Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy  Międzynarodowej  

pl. Kolegiacki 17  
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61-841 Poznań  

tel. 61 878 56 95  

akademickipoznan@um.poznan.pl  

www.poznan.pl 

 

Stypendia zagraniczne: 

 

• Stypendia na kursy online w Turing College 2022  
 

Organizator: Turing College 

Dla: studenci, absolwenci, inni 

Zasięg: online 

Termin składania wniosków: 23 maja 2022 r. 

 

Turing College, UAB  

Žalgirio street 90  

Vilnius, Lithuania  

tel. (+370) 608 19 381  

study@turingcollege.com  

www.turingcollege.com 

 

• Stypendia Europejskiego Banku Centralnego dla studentek studiów 

magisterskich 2022/23  
 

Organizator: Europejski Bank Centralny 

Dla: studenci 

Zasięg: Unia Europejska 

Termin składania wniosków: 25 maja 2022 r. 

 

European Central Bank  

Sonnemannstrasse 22  

60314 Frankfurt am Main  

tel. +49 69 1344 0  

ECBWomenScholarship@ecb.europa.eu  

www.ecb.europa.eu 

 

• Program stypendialny Plus – Aktywny Student 2022  
 

Organizator: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

Dla: studenci 

Zasięg: Cały świat 

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2022 r. 

http://www.ecb.europa.eu/
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Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” 

ul. Jazdów 10A  

00-467 Warszawa  

tel. +48 226285557  

stypendia@pol.org.pl  

pol.org.pl 

 

 
 

  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”  

  

 

  

  

  

 
  

  

  

  

 


