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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  

ul. Słowiańska 16 

Tel. 65 537 36 79, 65 537 36 88 

 

 

 

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


     

3  

   

 

  AKTUALNE KONKURSY MIEJSKIE 
 

Dotacje na prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą 

harcerską 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie 

narkomanii w 2023 r - prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą 

harcerską.  Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego. Termin składania wniosków 22.03.2023r. 

CELE PROGRAMU : Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez 
popularyzację metody harcerskiej jako działania alternatywne wobec uzależnień. Organizacja 
zbiórek harcerskich oraz rozwijanie pasji, tradycji lokalnych  jako forma rozwoju i 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnień. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

NAZWA ZADANIA - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą 
harcerską. 
Dofinansowanie można otrzymać na : 

• prowadzenie programów profilaktycznych przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą, 

• jednodniowe akcje i obchody świąt harcerskich, 
• organizację zbiórek zuchowych i harcerskich. 

Odbiorcy działań - dzieci i młodzież 

Oczekiwane rezultaty zadania : 

• ilość zbiórek zuchowych i harcerskich, 
• dostępność lokalu dla zrealizowania celów projektu, 
• liczba odbiorców będących uczestnikami zadania, 
• zorganizowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach zbiórek 

harcerskich. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

• Harmonogram zajęć wraz z dniami i godzinami oraz liczbą przewidywanych odbiorców 
dołączony do oferty. 

• Zadania prowadzone na terenie Miasta Leszna. 
• Dopuszcza się wyjazdy grupowe poza teren miasta.  
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 5 000 
zł            . 
Wkład własny minimum 20% kosztów całkowitych ( minimum 5% wkładu osobowego, 
minimum 15% wkładu finansowego), 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 22.03.2023r 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Od dnia podpisania umowy do 30-06-2023 roku - zadania 
trwają przez okres 3 miesięcy. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 
internetowej organizatora konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/191  

KONTAKT:  Biuro ds. Uzależnień - Katarzyna Tomaszewska tel: 65 547 68 43 

Dotacje na prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione  

od alkoholu 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie 

narkomanii w 2023 r. - prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu. 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego. Termin składania wniosków 22.03.2023r. 

CELE PROGRAMU : 
Poprawa stylu życia osób z uzależnieniem przez aktywizację mającą na celu przedstawienie 
możliwości działań nie związanych z nałogiem. Praca w grupach oraz motywowanie przez 
działanie. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

NAZWA ZADANIA - Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu. 

Dofinansowanie można otrzymać na : 

• prowadzenie zajęć i warsztatów, 
• rozpowszechniane zdrowego stylu życia, 

Odbiorcy działań - osoby dorosłe. 

 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/191
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Oczekiwane rezultaty zadania: 

• ilość warsztatów, 
• ilość zajęć, 
• częstotliwość otwarcia lokalu w tygodniu, 

DODATKOWE INFORMACJE : 

• Harmonogram zajęć dołączony do oferty wraz z dniami i godzinami oraz liczbą 
przewidywanych odbiorców. 

• Zadania prowadzone na terenie Miasta Leszna. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 7 500 zł            . 
Wkład własny minimum 20% kosztów całkowitych ( minimum 5% wkładu osobowego, 
minimum 15% wkładu finansowego 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 22.03.2023r  

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  
Od dnia podpisania umowy do 30-06-2023 roku - zadania trwają przez okres 3 miesięcy. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/190 

KONTAKT:   
Biuro ds. Uzależnień - Katarzyna Tomaszewska tel: 65 547 68 43 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. - Opieka Wytchnieniowa. Wnioski 

można składać do 23 marca 2023r. 

 

 

 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/190
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CELE PROGRAMU : Głównym celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
• osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi: 

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo 
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ‒ 
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 
wytchnieniowej. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie można otrzymać na opiekę wytchnieniową. 
 
Opieka wytchnieniowa będzie prowadzona w stosunku do członków rodzin/opiekunów osób z 
niepełnosprawnościami poprzez czasowe przejęcie ich obowiązków opiekuńczych, które 
sprawują nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

Będzie ona polegać na czasowym odciążeniu ich od codziennych obowiązków łączących się ze 
sprawowaniem opieki i zapewnieniu czasu na odpoczynek/regenerację oraz możliwość 
załatwienia różnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć okresowemu 
zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych 
powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności należy uwzględnić potrzeby 
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z 
orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
która: 

• ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną 
rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn 
niepełnosprawności) lub 

• wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 
edukacji) lub 

• stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu 
całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. 
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Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej 
sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności 
osoby objętej opieką, jej stanu zdrowia i sytuacji życiowej. 

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób z 
niepełnosprawnością oraz ich niezależności. 

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika Programu, Opiekun zobowiązany jest 
do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy, a w uzasadnionych 
przypadkach powiadamia stosowne służby medyczne. 

Opieka wytchnieniowa może być świadczona w godzinach 06.00-22.00, również w soboty, 
niedziele i święta w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. 

Łączna liczba osób z niepełnosprawnością, którym będą świadczone usługi opieki 
wytchnieniowej nie może przekroczyć 20, w tym łączna liczba osób z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności nie może przekroczyć 15, a łączna liczba dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności nie może przekroczyć 5. 

Łączny wymiar zleconych godzin ogółu usług opieki wytchnieniowej od 1 kwietnia 2023r. do 
22 grudnia 2023r. nie może przekroczyć 4080 godzin, w tym łączny wymiar zleconych godzin 
usług osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności nie może przekroczyć 3060 godzin, a 
łączny wymiar zleconych godzin usług dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności nie może 
przekroczyć 1020 godzin. 

Liczba godzin opieki wytchnieniowej na jedną osobę nie może przekroczyć 204 na jedną osobę 
od 1 kwietnia do 22 grudnia 2023r. 

Koszt 1 godziny usług opieki wytchnieniowej wynosi 40,00 zł. 

Godzina usług nie obejmuje dojścia lub dojazdu do miejsca wykonywania usług. 

Odbiorcy działań - mieszkańcy Leszna: 

- członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z 
orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym 
stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. 

- usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub 
opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawują 
całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. 
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Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć: 

1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent 
osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki 
wytchnieniowej, w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby 
niepełnosprawnej, 
 

2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w 
udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. 
doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie 
wolontariatu itp. 

Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem 
podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Oczekiwane rezultaty: 

1. Liczba zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej. 
2. Liczba osób/rodzin objętych opieką wytchnieniową. 
3. Liczba zaangażowanych opiekunów/ek w realizację projektu. 
4. Wykaz przykładowych 3-5 rodzajów sytuacji życiowych osób/rodzin objętych opieką 

wytchnieniową. 
5. Inne wskazane przez Oferenta. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w 
dziedzinie niniejszego konkursu. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 166 464,00 zł 
w tym: realizacja zadania 163 200,00 zł. Z dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do 
wysokości 2% przyznanej dotacji tj. nie więcej niż 3 264,00 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23.03.2023r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:. 01.04.2023r. do 22.12.2023r 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu https://leszno.engo.org.pl/konkursy/192 

KONTAKT: Pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 
131, ngo@moprleszno.pl 

 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/192
mailto:ngo@moprleszno.pl
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Dotacje na działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania 

marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. - Działania w zakresie rehabilitacji 

społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. 

Termin składania wniosków 28.03.2023r. 

CELE PROGRAMU :  Głównym celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta 
Leszna w zakresie zdrowotnym. 
Cele szczegółowe: 

• Zwiększenie dostępności dla osób chorych i osób z niepełnosprawnościami do różnych 
form/działań rehabilitacji (społecznej, intelektualnej, fizycznej). 

• Wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników zadania. 
• Zwiększenie świadomości mieszkańców miasta Leszna na temat przysługujących im 

uprawnień oraz dostępnych usług. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
 
NAZWA ZADANIA -  Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania 
marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. 
Dofinansowanie można otrzymać na : 

• prowadzenie indywidualnych lub grupowych form/działań w zakresie przede 
wszystkim rehabilitacji społecznej, uwzględniającej usprawnianie odbiorców działań w 
zakresie samodzielnego funkcjonowania oraz ich edukację przygotowującą do 
samodzielnego wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych. 

Odbiorcy działań - osoby dotknięte następującymi dysfunkcjami: wadami słuchu, wadami 
wzroku, chorobami układu kostnomięśniowego, po urazach, kobiety po mastektomii, 
schorzeniami neurologicznymi i neuromięśniowymi, z upośledzeniami umysłowymi i 
zaburzeniami psychicznymi, otyłością, cukrzycą oraz z innymi chorobami. 90% odbiorców 
działań powinno legitymować się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wg kryteriów 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez 
powiatowe zespoły orzekające traktowane są na równi z orzeczeniami wydanymi przez ZUS, a 
także wszystkimi orzeczeniami wydanymi przed 1 stycznia 1998 roku (do upływu ich 
ważności). 
W pierwszej kolejności działania powinny być skierowane do osób o niskim statusie 
materialnym, samotnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie powinno 
być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy w zakresie rehabilitacji. 
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Oczekiwane rezultaty zadania : 

• Liczba i rodzaj prowadzonych form działań, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 
rehabilitacyjnych i usprawniających). 

• Liczba odbiorców poszczególnych form działań. 
• Liczba godzin zrealizowanych zajęć z podziałem na poszczególne ich formy. 
• Liczba osób objętych zadaniem (z podziałem na osoby dorosłe, dzieci/młodzież, osoby 

o niskim statusie materialnym, samotne, starsze, zagrożone wykluczeniem 
społecznym. 

• Inne wskazane przez Oferenta. Obowiązkowo w ofercie w pkt. III. 6 należy wypełnić 
dodatkową informację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego pn. Sposób 
mierzenia osiągniętych rezultatów. 

DODATKOWE INFORMACJE : 
Dokumentacja z realizacji zadania: 
1. Listy obecności (z rodzaju zajęć, miejsca, czasu i godzin ich przeprowadzenia). 
2. Umowy z realizatorami zadania, porozumienia z wolontariuszami, faktury/rachunki, 
potwierdzenia dokonanych płatności oraz wykonania pracy przez wolontariuszy. 
3. Inna potwierdzająca realizację zadania. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w 
dziedzinie niniejszego konkursu 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł. 
Zadanie zlecane jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta Leszna 
nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu projektu. Wkład oferenta stanowi minimum 
10% całkowitego kosztu projektu (z czego minimum 5% to wkład finansowy). 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 28.03.2023r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 05.04.2023r. do 31.12.2023r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/193 

KONTAKT: Pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 
131, ngo@moprleszno.pl 

  

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/193
mailto:ngo@moprleszno.pl


     

11  

   

Dotacje na "Działania edukacyjno-rozwojowe dla osób nieaktywnych 

zawodowo/w wieku emerytalnym" 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. -Działania edukacyjno-rozwojowe dla 

osób nieaktywnych zawodowo/w wieku emerytalnym. Termin składania wniosków do 6 

kwietnia 2023r. 

CELE ZADANIA : Celem zadania jest: 

• Rozwijanie możliwości intelektualnych osób w wieku emerytalnym. 
• Podtrzymanie ich funkcji poznawczo – rozwojowych. 
• Utrzymywanie w dobrej kondycji psychospołecznej osób nieaktywnych zawodowo. 
• Zwiększenie uczestnictwa osób na emeryturach w życiu społecznym, w tym kreowanie 

i wzmacniania ich pozytywnego wizerunku. 
• Odkrywanie i rozwijanie ich zainteresowań, poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz 

zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
 
Opis zadania : Zadanie polega na organizowaniu i prowadzeniu działań edukacyjno-
rozwojowych osób nieaktywnych zawodowo/w wieku emerytalnym poprzez: 

• Realizację działań i przedsięwzięć edukacyjnych. 
• Organizowanie wykładów/prelekcji/warsztatów rozwijających zdolności, pasje i 

zainteresowania. 
• Integrację społeczną i samopomoc 
• Działalność prozdrowotną, kulturalną, edukacyjną. 

Odbiorcami działań będą osoby nieaktywne zawodowo/w wieku emerytalnym. 

W ofercie należy określić średnią tygodniową ilość godzin proponowanych/dostępnych działań 
edukacyjno-rozwojowych. 
 
Dokumentację z realizacji zadania stanowią: 

• Listy obecności uczestników z poszczególnych wykładów/prelekcji/warsztatów. 
• Dziennik/ewidencja zajęć. 
• Wykaz działań informacyjnych na temat zadania oraz upublicznianie informacji o 

planowanych wydarzeniach. 
• Umowy z realizatorami zadania, porozumienia z wolontariuszami, faktury/rachunki, 

potwierdzenia dokonanych płatności oraz wykonania pracy przez wolontariuszy. 
• Dokumentacja fotograficzna. 
• Inne potwierdzające realizację zadania. 
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Oczekiwane rezultaty zadania 

• Liczba uczestników objętych wsparciem w ramach zadania. 
• Zróżnicowana tematyka wykładów/prelekcji/warsztatów. 
• Liczba godzin dostępnych i możliwych dla beneficjentów 

wykładów/prelekcji/warsztatów. 
• Rozwój lub utrzymanie w dobrej kondycji możliwości intelektualnych i poznawczych 

osób nieaktywnych zawodowo. 
• Wzmocnienie integracji społecznej i samopomocy. 
• Inne wskazane przez Oferenta. 

Obowiązkowo w ofercie w pkt. III. 6 należy wypełnić dodatkową informację dotyczącą 
rezultatów realizacji zadania publicznego pn. Sposób mierzenia osiągniętych rezultatów. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w 
dziedzinie niniejszego konkursu. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000.00 PLN - Wkład własny finansowy - nie mniej niż 5.00 % od 
wartości zadania. Koszty obsługi zadania/administracyjne - nie więcej niż 10.00 % od wartości 
dotacji 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 06.04.2023r. do godz. 23:55 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 15.04.2023r. do 31.12.2023r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: www.leszno.engo.org.pl/konkursy/194 

KONTAKT: Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji 
Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela 
Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/194
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  AKTUALNE KONKURSY  
 

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ORGANIZOWANIE I 

ANIMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO 
 

Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania 

publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego, w 

ramach którego zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe prowadzące obejmującą 

teren całego kraju działalność statutową w środowisku akademickim, w obszarze zgodnym z 

zakresem rzeczowym zadania publicznego. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 

22 marca 2023 r. 

FUNDATOR: 

Minister Edukacji i Nauki 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zakres rzeczowy zadania publicznego obejmuje podejmowanie działań na rzecz: 

1. studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych; 
2. zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów 

dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – w tym działania strażnicze; 
3. rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów 

poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki; 
4. wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami; 
5. popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów; 
6. wspierania procesu integracji studentów i doktorantów z zagranicy w polskim 

środowisku akademickim. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do składania ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), prowadzące 
obejmującą teren całego kraju działalność statutową w środowisku akademickim, w obszarze 
zgodnym z zakresem rzeczowym zadania. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       

Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki publiczne w wysokości 3 350 000 zł. 
Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, wynosi 30 000 zł, zaś 
maksymalna wysokość dotacji wynosi 100 000 zł. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 22 marca 2023 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-
zadania-publicznego-pn-organizowanie-i-animowanie-dzialan-na-rzecz-srodowiska-
akademickiego 

KONTAKT: 

Informacje w sprawie konkursu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i 
Inwestycji, e-mail: bozena.modras@mein.gov.pl, tel. (22) 52-92-799. 

 

Erasmus+ SPORT 2023 - partnerstwo, budowanie potencjału, niekomercyjne 

imprezy 
 

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na projekty w ramach programu Erasmus+                        

na 2023 rok. Na działania w zakresie programu przeznaczono 4,2 mld euro, w tym 65,13 mln 

euro na zadania w obszarze sportu - o 25 procent więcej względem poprzedniego roku. Nabór 

wniosków trwa do 22 marca 2023 roku do godziny 17:00 

 

FUNDATOR: Komisja Europejska 

 

O PROGRAMIE: Erasmus+ Sporty to program, w ramach którego można ubiegać się o dotacje 

na projekty w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: na projekty w zakresie edukacji, szkoleń, 

młodzieży i sportu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O wsparcie finansowe w ramach programu Erasmus+ może 

ubiegać się każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie edukacji, szkolenia, 

młodzieży i sportu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 65,13 mln euro – całkowita kwota przeznaczona na obszar sportu  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

W ramach konkursu na 2023 rok można ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze 
sportu, w następujących terminach: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadania-publicznego-pn-organizowanie-i-animowanie-dzialan-na-rzecz-srodowiska-akademickiego
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadania-publicznego-pn-organizowanie-i-animowanie-dzialan-na-rzecz-srodowiska-akademickiego
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadania-publicznego-pn-organizowanie-i-animowanie-dzialan-na-rzecz-srodowiska-akademickiego
mailto:bozena.modras@mein.gov.pl
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Do 22 marca 2023 r. godz. 17.00 

• partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu; 

• partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu; 

• budowanie potencjału w dziedzinie sportu; 

• niekomercyjne europejskie imprezy sportowe. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://erasmusplus.org.pl/ 
 

Granty w ramach programu Wolność po polsku 
 

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana 

Paderewskiego ogłosił trzecia edycję naboru Funduszu Patriotycznego w ramach programu 

„Wolność po polsku”. Nabór wniosków trwa do 26 marca br. 

FUNDATOR: 

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana 
Paderewskiego 

O PROGRAMIE: 

Głównymi zadaniami Funduszu Patriotycznego jest realizacja polityki pamięci w zakresie 
historii i dziedzictwa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-
społecznej i konserwatywnej. Funduszu Patriotycznego wspiera promowanie postaw 
patriotycznych i kształtowanie własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i 
popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Środki 
z Funduszu Patriotycznego mają także wpierać i upowszechniać zjawiska w nauce, kulturze i 
sztuce nawiązujące do dziedzictwa polskiej historii. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach Priorytetu I będzie można ubiegać się o dofinansowanie organizowania projektów 
kulturalnych, edukacyjnych i naukowych: konferencji, odczytów, koncertów itp. 

W ramach Priorytetu II będą finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne, 
które mają na celu wzmocnienie instytucjonalne podmiotów-wnioskodawców. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-SPORT-2023;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach Funduszu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, 
kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe w tym w 
szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, związki 
stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające 
osobowość prawną, Koła Gospodyń Wiejskich, podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       

Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych: Priorytetu I i II pod wspólną nazwą „Wolność 
po polsku”. Łączny budżet tej edycji Funduszu wyniesie 30 mln złotych, w tym w ramach 
Priorytetu I - 10 mln zł, w ramach Priorytetu II – 20 mln zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków trwa do 26 marca 2023 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: www.fundusz-patriotyczny.pl/posts/rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-
wolnosc-po-polsku-edycja-2023 

KONTAKT: 

Fundusz Patriotyczny 

Warszawa 02-170, 
ul. Słowicza 62 

fp@idmn.pl 
600 268 546 
22 419 22 88 

Konkurs mikrodotacji WIELKOPOLSKA WIARA 2023 
 

Ruszyła dziewiąta edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Po raz kolejny 

wielkopolskie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o 

dofinansowanie swoich pomysłów na społeczne działania. Tegoroczna pula środków to ponad 

570 tys. Zł. Wnioski można składać do 30.03.2023r. 

 

 

http://www.fundusz-patriotyczny.pl/posts/rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-wolnosc-po-polsku-edycja-2023
http://www.fundusz-patriotyczny.pl/posts/rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-wolnosc-po-polsku-edycja-2023
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FUNDATOR: Centrum PISOP 

O PROGRAMIE: 
Konkursowe wsparcie corocznie dociera do mniejszych lub większych miejscowości, w całej 
Wielkopolsce. Konkurs kładzie ogromny nacisk na zaangażowanie różnych grup społecznych w 
sprawy swojego regionu, zachęcenie ich do wyjścia z domu, integrację i współpracę w grupie 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest poprawa samoorganizacji społecznej, zwiększenie zaangażowania 
obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez 
podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz 
uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
 
Dofinansowane zostaną projekty na rzecz realizacji: 
A. Inicjatyw Oddolnych – małe inicjatywy, realizowane przez wspólnoty lokalne, formy 
samoorganizacji: 
• mieszkańców – grup nieformalnych 
• młodych organizacji pozarządowych zmierzające do wywołania zmiany w środowisku 
lokalnym, które: 
• przekładają się na wzrost aktywności obywatelskiej, 
• pozwalają obywatelom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów, 
• dają im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej, 
• uwzględniają działania na rzecz wzrostu zaangażowania w życie publiczne, 
• mieszczą się w sferze pożytku publicznego, zgodnie z art. 4 UDPPW. 

1. Inicjatyw Oddolnych z elementami rozwoju instytucjonalnego młodej organizacji 
pozarządowej. INICJATYWY MOŻLIWE DO REALIZACJI WYŁĄCZNIE PRZEZ MŁODE 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. 
Przy czym inicjatywa na rzecz rozwoju młodej organizacji może dotyczyć np.: 
• opracowania Planu Rozwoju Organizacji na okres co najmniej 12 miesięcy, którego 
schemat stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu 
• podniesienia kompetencji i/lub kwalifikacji pracowników i/lub wolontariuszy, 
• promocji organizacji, w tym np. stworzenie/rozwój konta w mediach 
społecznościowych, stworzenie/rozwój strony www, opracowanie i wydruk wizytówek, 
ulotek i plakatów, roll-up itp., 
• zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego ze specyfiką działań organizacji, 
adaptacji lokalu, zakupu oprogramowania komputerowego, 
• częściowego finansowania kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, 
prawną lub informatyczną organizacji, 
• poszerzenia zakresu świadczonych przez organizację usług/realizowanych działań. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
 
O przyznanie Mikrodotacji w ramach Konkursu mogą ubiegać się: 
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a. MŁODA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA tj. Organizacja Pozarządowa, o której mowa w art. 3 
ust. 2 UDPPW, która spełnia łącznie następujące wymogi formalne: 
• jej siedziba jest zlokalizowana na terenie województwa wielkopolskiego, 
• jej roczny przychód (za poprzedni zakończony rok obrotowy), nie przekroczył 30.000,00 zł 
(słownie: trzydziestu tysięcy złotych), 
• została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru nie później niż 60 
miesięcy, licząc do dnia złożenia Oferty, 

• w ramach Projektu planuje prowadzić działania na rzecz mieszkańców województwa 
wielkopolskiego w Sferze Pożytku Publicznego lub działania w Sferze Pożytku 
Publicznego z elementami rozwoju instytucjonalnego Młodej Organizacji 
Pozarządowej. 
b. GRUPA NIEFORMALNA tj.: 
• zespół co najmniej trzech osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych, 
• grupa nieposiadająca osobowości prawnej, 
• ubiegająca się o wsparcie realizacji inicjatywy oddolnej, mieszczącej się w sferze 
zadań publicznych określonych w art. 4 UDPPW 
• zakładająca wspólną realizację Projektu na rzecz mieszkańców województwa 
wielkopolskiego. 
c. GRUPA NIEFORMALNA Z PATRONEM, przy czym: 
• Patronem jest organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 
UDPPW, użyczający swojego potencjału Grupie Nieformalnej, 
• Projekt jest zainicjowany i realizowany przez Grupę Nieformalną, 
• Patron udziela wsparcia, w realizacji projektu Grupie Nieformalnej, polegającego 
m.in. na udostępnieniu konta bankowego, prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji 
finansowo – księgowej i ewidencji księgowej związanej z realizacją Mikrodotacji, 
• Patron może prowadzić działania animacyjne, promocyjne i informacyjne, które mają 
aktywizować członków wspólnot lokalnych i wspierać ich wiedzą konieczną do 
realizacji Projektu, 
• Patron, który otrzyma Mikrodotację w rozumieniu Regulaminu jest realizatorem 
Projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UDPPW, 
• Grupa we współpracy z Patronem może ubiegać się o wsparcie działania na rzecz 
mieszkańców województwa wielkopolskiego w Sferze Pożytku Publicznego, 
• Patron musi mieć swoją siedzibę na terenie woj. wielkopolskiego. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       
 
•Wartość jednostkowej Mikrodotacji - nie może przekraczać kwoty 7.000,00 zł 
•Wkład własny nie jest wymagany 
•Konkurs zakłada udzielenie co najmniej 81 Mikrodotacji na inicjatywy oddolne 
•Minimalna pula środków finansowych do rozdysponowania w ramach Konkursu w formie 
Mikrodotacji wynosi min. 570 500,00 zł 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
30.03.2023r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
 
Projekty w ramach Konkursu mogą być realizowane najwcześniej od dnia 01.05.2023 roku, a 
ich realizacja musi zakończyć się najpóźniej do dnia 15.11.2023 roku. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu https://pisop.org.pl/rusza-konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-2023-
37760?fbclid=IwAR0R7fu8QDYvPiP58nT8rXSnHPaowTSLHFni-rb4QReIUEMM-iiV899eAws  

KONTAKT: 
 
Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 -
15:00, udzielają: 
Anna Lewandowska - 61 851 81 34, 534 205 699, anna.lewadowska@pisop.org.pl 
Magdalena Wróblewska – 65 520 78 86, 534 202 744, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl 
Piotr Kotlarek pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699, piotr.kotkarek@pisop.org.pl 
Paweł Wojciechowski - pawel.wojciechowski@pisop.org.pl 
Hubert  Łaganowski – hubert.laganowski@pisop.org.pl 

 

Program Wsparcia Gier Wideo 
 

Gra kulturowa nie musi – choć może – być grą stricte historyczną. Elementy związane z 

historią mogą – choć nie muszą – być wkomponowane w grę kulturową w różnej skali i formie.  

Wnioski można składać w terminie do 30 marca 2023 r. 

FUNDATOR: 

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych 

CEL KONKURSU: 

Zasadniczym celem programu jest inwestycja w rozwój szczególnie utalentowanych, 
kreatywnych i ambitnych polskich twórców kulturowych gier wideo. 

Gra historyczna będzie zatem tylko jednym z możliwych rodzajów gry kulturowej. Inspiracją 
dla kulturowej gry wideo i pojawiających się w niej elementów, zarówno w warstwie treści jak 
i formy, mogą być z powodzeniem również liczne inne obszary związane z szeroko rozumianą 
kulturą, jak choćby literatura, muzyka, teatr, rzeźba, ilustracja, dziedzictwo niematerialne, 
architektura, filozofia, różnorodne techniki artystyczne, taniec, komiks, film, wzornictwo, 
krajobraz, moda, malarstwo, prasa, radio, telewizja, fotografia, reklama, instrumentologia, 
muzealnictwo, technika, nauka itd. 

 

https://pisop.org.pl/rusza-konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-2023-37760?fbclid=IwAR0R7fu8QDYvPiP58nT8rXSnHPaowTSLHFni-rb4QReIUEMM-iiV899eAws
https://pisop.org.pl/rusza-konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-2023-37760?fbclid=IwAR0R7fu8QDYvPiP58nT8rXSnHPaowTSLHFni-rb4QReIUEMM-iiV899eAws
mailto:anna.lewadowska@pisop.org.pl
mailto:anna.lewadowska@pisop.org.pl
mailto:anna.lewadowska@pisop.org.pl
mailto:magdalena.wroblewska@pisop.org.pl
mailto:magdalena.wroblewska@pisop.org.pl
mailto:magdalena.wroblewska@pisop.org.pl
mailto:piotr.kotkarek@pisop.org.pl
mailto:piotr.kotkarek@pisop.org.pl
mailto:piotr.kotkarek@pisop.org.pl
mailto:pawel.wojciechowski@pisop.org.pl
mailto:pawel.wojciechowski@pisop.org.pl
mailto:pawel.wojciechowski@pisop.org.pl
mailto:hubert.laganowski@pisop.org.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach programu finansowane będą zadania mające na celu: 

• tworzenie prototypów kulturowych gier wideo, które następnie będą mogły posłużyć 
twórcom do poszukiwania inwestora w celu realizacji na ich podstawie 
pełnowartościowych produktów, 

• rozwijanie kulturowych gier wideo w fazach „poprototypowych”, wyłącznie w zakresie 
projektowania, produkcji i testowania, z wyłączeniem dystrybucji i promocji gotowych 
do sprzedaży produktów. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Uprawnionymi do składania wniosków są: 

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z 
zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie może być 
zawieszona, 

• organizacje pozarządowe. 

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w programie. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       
Kwota wnioskowanego dofinansowania powinna mieścić się w przedziale wynosi od 20 000,00 
zł. do 400 000,00 zł. Dofinansowanie zadania może wynosić maksymalnie: 

• 95 % budżetu w przypadku zadania o wartości do 50 000,00 zł, 
• 90 % budżetu w przypadku zadania o wartości od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł, 
• 85 % budżetu w przypadku zadania o wartości od 100 000,01 zł do 200 000,00 zł, 
• 80 % budżetu w przypadku zadania o wartości od 200 000,01 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski można składać w terminie do 30 marca 2023 r., do godziny 12:00. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: www.crpk.pl/projekty/pwgw 

KONTAKT: 
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych 
ul. Mińska 65 
03-828 Warszawa 
+48 (22) 290 35 02 
biuro@crpk.pl 

http://www.crpk.pl/projekty/pwgw
tel:+48222903502
mailto:biuro@crpk.pl


     

21  

   

Rozwój Sektorów Kreatywnych 
 

Program „Wsparcie Sektorów Kreatywnych”, dzięki któremu można uzyskać wsparcie 

finansowe dla działalności gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury w 

zakresie rozwoju nowoczesnych form przekazu kulturowego i wyrazu artystycznego. Łączna 

pula dotacji wynosi 8 milionów złotych. Wnioski można składać do 30 marca 2023r. 

FUNDATOR: Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych 

O PROGRAMIE: 
Program realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem 
państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań 
podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2090). 

CEL KONKURSU: 
Program stanowi instrument inwestycji publicznej w polskie przemysły kreatywne. W jego 
ramach wsparciem obejmowane są najbardziej wartościowe inicjatywy i projekty, 
ukierunkowane w szczególności na: 
· budowanie wysokiej jakości oferty przemysłów kreatywnych, łączącej wysoką wartość 
kulturową i artystyczną z ponadprzeciętnym potencjałem ekonomicznym i promocyjnym, 
· pełniejsze wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnej współpracy poszczególnych branż 
kreatywnych oraz współpracy przemysłów kreatywnych z innymi sektorami, 
· skuteczne promowanie polskiej kultury na świecie poprzez projekty zrozumiałe i atrakcyjne 
dla odbiorcy globalnego, w tym również łączące elementy kultury popularnej z kulturą wysoką, 
· wsparcie polskich przemysłów kreatywnych w obliczu rosnącej konkurencji międzynarodowej 
oraz wykorzystanie ich zasobów na potrzeby budowania atrakcyjnej marki narodowej, 
· rozwój nowoczesnych form przekazu kulturowego i wyrazu artystycznego poprzez 
wykorzystanie nowych technologii w kulturze, 
· budowanie zasobów i warunków niezbędnych do efektywnego i zrównoważonego rozwoju 
polskich przemysłów kreatywnych, 
· upowszechnianie zrozumienia znaczenia potencjału przemysłów kreatywnych dla rozwoju 
Polski, 
· przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem 
człowieka w świecie cyfrowym i wirtualnym. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
W programie można uzyskać dofinansowanie zarówno na projekty: badawcze, jak np. analizę 
porównawczą ekosystemu polskich branż kreatywnych na tle innych Państw, edukacyjne, 
związane np. z organizacją konferencji, warsztatów, seminariów, targów czy szkoleń, jak 
i projekty związane z prototypowaniem i rozwojem produktu. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Uprawnionymi do składania wniosków w programie są: 

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z 
zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie może być 
zawieszona, 

• organizacje pozarządowe, 
• instytucje kultury. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:   
Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 8 000 000,00 
zł. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania 
wynosi 400.000 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 marca 2023r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Okres realizacji zadania ustalony jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu https://www.crpk.pl/projekty/rsk 

KONTAKT: 
Pytania na temat Programu można zadawać bezpośrednio pod numerem telefonu: 22 290 35 
02 lub adresem email: rsk@crpk.pl 

 

Wsparcie dla polskich NGOs – beneficjentów Interreg 
 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dysponuje środkami na wsparcie finansowe 

na podstawie art. 202 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Ze względu na ograniczony budżet 

(ok. 7 mln EUR), wsparcie kierujemy do polskich beneficjentów z sektora NGO wszystkich 

programów Interreg i do polskich beneficjentów FMP w programach Interreg niezarządzanych 

przez Polskę. Wnioski należy składać do dnia 31.03.2023. 

 

FUNDATOR:  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

O PROGRAMIE:  Od kilku perspektyw beneficjenci programów Interreg, przede wszystkim                         

z sektora NGO, zgłaszają problemy z płynnością finansową przy realizacji projektów i potrzebę 

zaliczkowania. Naszym celem jest wsparcie beneficjentów z sektora NGO w programach 

Interreg, a także zapewnienie sprawnego wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych 

Projektów. Wsparcie finansowe ma formę  zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji z EFRR w ramach 

https://www.crpk.pl/projekty/rsk
mailto:rsk@crpk.pl
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projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca pozyskane wsparcie. Wsparcie nie jest 

oprocentowane i stanowi pomoc de minimis. 

 

CELE PROJEKTU:  wsparcie beneficjentów z sektora NGO w programach Interreg, a także 

zapewnienie sprawnego wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Na pokrycie wydatków kwalifikowalnych                       

w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Polscy beneficjenci z sektora NGO wszystkich programów 

Interreg i do polskich beneficjentów FMP w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Udzielone wsparcie finansowe jest ustalane jako % w stosunku do kwoty 

zaplanowanego przez beneficjenta dofinansowania z EFRR w projekcie.   

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  do 31.03.2023 do godziny 23:59 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos---beneficjentow-

interreg  

 

KONTAKT:  

Monika Knap, tel. (22) 273 80 28 

Sylwia Łukasiak, tel. (22) 273 74 47 

 

 

Program OFF Polska 

Ruszył nabór do trzeciej edycji programu OFF Polska, którego celem jest wspieranie twórców 
teatru niezależnego i offowego poprzez umożliwienie poszukiwań twórczych i realizację 
autorskich projektów artystycznych. Fundator stawia również na wspieranie profesjonalizacji 
teatrów niezależnych. Wnioski należy składać do 31 marca 2023r. 
 
FUNDATOR: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

O PROGRAMIE: Ideą Programu jest wspieranie twórców teatru niezależnego i offowego 
poprzez umożliwienie poszukiwań twórczych i realizację autorskich projektów artystycznych, a 
także wspieranie profesjonalizacji teatrów niezależnych i offowych w obszarze produkcji, 
dokumentacji i promocji spektakli oraz otwieranie ich na wyzwania związane z dotarciem do 
widza i poszerzania grona odbiorców sztuki teatru. 

CELE PROGRAMU : Program OFF Polska ma na celu umożliwienie produkcji i eksploatacji 
spektakli teatru niezależnego i offowego. 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos---beneficjentow-interreg
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos---beneficjentow-interreg
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Programu można ubiegać się o 
dofinansowanie na realizację projektów teatralnych poprzez pokrycie kosztów realizacji 
zadania, na które składają się koszty produkcji spektaklu z uwzględnieniem profesjonalnej 
rejestracji video, koszty promocji i eksploatacja spektaklu tj. pokazy w siedzibie i objazdy. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O Dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie organizacje 
pozarządowe 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wnioskować można o dofinansowanie w przedziale 30–90 tys. zł, 
wymagany jest 10% wkład własny.                    

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31.03.2023r 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 15 maja do 31 października 2023 roku 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: https://www.instytut-teatralny.pl/2023/03/01/otwieramy-trzecia-edycje-programu-
off-
polska/?fbclid=IwAR3rF3OfSqMVdTx3_GaANGRM0V5ltRn7VvCcwzDwG8K1qSpWKKvL3pxAHL
c 

KONTAKT: e-mail: offpolska@instytut-teatralny.pl 
Katarzyna Pilarska, tel.: + 48 733 916 116 
Anna Gołębiowska, tel.: + 48 791 877 377 

Nabór do programu grantowego: Bank Młodych Mistrzów Sportu 
 

Fundacja Santander zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji programu grantowego 

BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. Do rozdysponowania jest 160 tysięcy złotych. Wnioski 

można składać do 31 marca 2023 r. 

FUNDATOR: 

Fundacja Santander 

O PROGRAMIE: 

Program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu ma na celu promocję przedsięwzięć 
sportowych oraz zasad fair play w sporcie. 

CEL KONKURSU: 

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi dzieci i młodzieży na 
płaszczyźnie sportowej oraz edukacyjnej (w zakresie fair-play w sporcie). 

https://www.instytut-teatralny.pl/2023/03/01/otwieramy-trzecia-edycje-programu-off-polska/?fbclid=IwAR3rF3OfSqMVdTx3_GaANGRM0V5ltRn7VvCcwzDwG8K1qSpWKKvL3pxAHLc
https://www.instytut-teatralny.pl/2023/03/01/otwieramy-trzecia-edycje-programu-off-polska/?fbclid=IwAR3rF3OfSqMVdTx3_GaANGRM0V5ltRn7VvCcwzDwG8K1qSpWKKvL3pxAHLc
https://www.instytut-teatralny.pl/2023/03/01/otwieramy-trzecia-edycje-programu-off-polska/?fbclid=IwAR3rF3OfSqMVdTx3_GaANGRM0V5ltRn7VvCcwzDwG8K1qSpWKKvL3pxAHLc
https://www.instytut-teatralny.pl/2023/03/01/otwieramy-trzecia-edycje-programu-off-polska/?fbclid=IwAR3rF3OfSqMVdTx3_GaANGRM0V5ltRn7VvCcwzDwG8K1qSpWKKvL3pxAHLc
mailto:offpolska@instytut-teatralny.org
tel:+%2048733916116
tel:+48791877377
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach tegorocznej edycji wspierane będą przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 
5 do 26 lat. Mogą to być np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady, treningi 
oraz inne działania, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play. 
Fundacja nie wspiera zakupów, wyposażenia klubów sportowych i sal gimnastycznych, a także 
wyjazdów i kolonii sportowych. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Granty przyznane zostaną instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego lub 
organizacjom społecznym o charakterze non profit posiadającym zdolność prawną, w 
szczególności takim jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, itp., które prowadzą 
swoją działalność min. 2 lata. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       
Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 7 000 
złotych. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

W 2023 roku odbędą się 4 edycje konkursu. Wnioski przyjmowane będą w terminach: 

• I termin – od 1 marca do 31 marca 2023 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 
dnia 30 kwietnia 2023 roku 

• II termin – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 
do dnia 31 lipca 2023 roku 

• III termin – od 1 lipca do 30 września 2023 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 
dnia 31 października 2023 roku. 

• IV termin – od 1 października do 11 grudnia 2023 roku. Wyniki naboru zostaną 
ogłoszone do dnia 31 stycznia 2024 roku. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy (liczone od daty ogłoszenia 
wyników konkursu), przy czym data rozpoczęcia projektu niż może być wcześniejsza niż 
data ogłoszenia wyników konkursu. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: https://fundacja.santander.pl/bank-mlodych-mistrzow-sportu/ 

KONTAKT: 

Fundacja Santander Bank Polska S.A., Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, 
· telefonicznie: 22 586 89 99, 
· e-mailowo: fundacja@santander.pl 

https://fundacja.santander.pl/bank-mlodych-mistrzow-sportu/
mailto:fundacja@santander.pl
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Nabór do programu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” 

Fundacja Santander ogłosiła nabór wniosków do ogólnopolskiego programu grantowego „Tu 
mieszkam, tu zmieniam EKO”. W tegorocznej edycji 20 najlepszych projektów ekologicznych 
może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. Wnioski należy składać do 31 
marca 2023r. 
 
FUNDATOR: 

Fundacja Santander 

O PROGRAMIE: 

Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. W ramach projektów mogą 
powstać np.: mini-parki, rewitalizacje ogródków jordanowskich, ogrody deszczowe i wiele 
innych pomysłów z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. 

Jury konkursu doceni szczególnie oryginalne inicjatywy ekologiczne, wynikające z potrzeby 
społecznej. Ważne jest, by projekt był realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone 
lub zrewitalizowane przyjazne miejsce było przeznaczone dla dzieci i młodzieży. 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, 
wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz 
dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub 
aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację 
zielonych miejsc, takich jak: 
a) roślinny mural, 
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość, 
c) eko-ogród edukacyjny 
d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy, 
e) rewitalizacja ogródka jordanowskiego 
f) zielona czytelnia 
g) inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w 
przestrzeni lokalnej. 

To są tylko przykłady! Najważniejsze by projekt był skierowany do dzieci lub/i młodzieży do lat 
20. 
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Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, 
konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie 
czystości, drobne naprawy), przy czym Fundacja zastrzega sobie możliwość kontroli stanu 
Projektu. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wniosek o grant mogą składać organizacje, które istnieją co najmniej 2 lata i 
posiadają  zdolność prawną, w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, 
szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, itp. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       

W 2023 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy 200 tysięcy złotych. 20 
organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych, przy czym w każdej edycji 
konkursu nagrodzonych zostanie maksymalnie 5 projektów. 

Wkład własny nie jest wymagany. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

W 2023 roku odbędą się 4 edycje konkursu. Wnioski przyjmowane będą w terminach: 

• I termin – od 1 marca do 31 marca 2023 roku 
• II termin – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku 
• III termin – od 1 lipca do 30 września 2023 roku 
• IV termin – od 1 października do 11 grudnia 2023 roku 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Projekt może trwać max 12 miesięcy. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: wwww.granty.fundacja.santander.pl/ oraz na stronie projektu „Tu mieszkam, to 
zmieniam EKO”. 

W Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu 
aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie www.granty.fundacja.santander.pl. 

Wyniki naborów do konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji 
pod adresem www.fundacja.santander.pl w następujących terminach: 
a. I termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 5 maja 2023 roku, 
b. II termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 4 sierpnia 2023 roku, 
c. III termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 3 listopada 2023 roku, 
d. IV termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2024 roku. 

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

Fundacja Santander Bank Polska S.A., Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, 
· telefonicznie: 22 586 89 99, 
· e-mailowo: fundacja@santander.pl 

  

Drugi nabór na dofinansowanie w 2023 roku zadań z zakresu Programu Sport 

dla Wszystkich 
 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty nabór ofert na dofinansowanie - ze środków 

pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup 

społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 

roku. Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2023 roku. 

FUNDATOR: 

Minister Sportu i Turystyki 

CEL KONKURSU: 

Główne cele: 

• Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i 
środowiskowych; 

• Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie 
zdrowego stylu życia; 

• Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie 
aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego 
kraju; 

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

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

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

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

środowiskach i grupach społecznych. 

Priorytetowo traktowane będą: 

• zadania ponadlokalne; 
• projekty o walorach promocyjnych, marketingowych i medialnych (konieczność 

określenia wyników/zasięgów odbiorców z lat ubiegłych); 
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• projekty kontynuowane – kolejne edycje zakorzenionych w środowisku imprez 
realizowanych na określonym terenie; 

• dobre praktyki – projekty o walorach innowacyjnych, edukacyjnych - zadania 
stanowiące wzór do naśladowania; 

• projekty o dużym zasięgu – liczbie bezpośrednich uczestników; 
• projekty wpisujące się w strategiczne cele Państwa. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadania realizowane w ramach konkursu: 

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; 
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim; 
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w 

ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”; 
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje 

działające w obszarze kultury fizycznej. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności 
statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (tj. związki 
stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje) – z wyłączeniem polskich związków sportowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.). 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości: 
70 000 000 zł. 

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych 
środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie 
mniejszej niż 5% całości kosztów zadania. 

Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie 
mogą zakładać osiągnięcia dochodu. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2023 roku. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: https://www.gov.pl/web/sport/drugi-nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-
zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich2 

https://www.gov.pl/web/sport/drugi-nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich2
https://www.gov.pl/web/sport/drugi-nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich2
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KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 
tel. (22) 2443 264 

kontakt@msit.gov.pl 

 

Program grantowy -  zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów 
 

Nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. 

Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona 

ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe 

społeczności. Nabór wniosków do konkursu trwa do 31 marca 2023 r. 

 

FUNDATOR: 

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona 

ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe 

społeczności. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach Programu dofinansowane mogą być następujące typy projektów: 

• Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń; 
• Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku, w tym upamiętnienie tych miejsc; 
• Działania edukacyjne; 
• Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie; 
• Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne); 
• inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W Programie Grantowym mogą wziąć udział podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak: 

• Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe oraz związki stowarzyszeń utworzone na 
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 
713); 

• Fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.; 

mailto:kontakt@msport.gov.pl


     

31  

   

• Kościelne osoby prawne 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; 

• Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności teatry, kina, 
instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonie, domy kultury, 
ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji; 

• Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo–wychowawcze; 
• Grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy                                       

z podmiotami wymienionymi powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią 
wszystkie wymagania określone Regulaminem Programu Grantowego. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10.000 zł. Wnioskodawca musi uwzględnić 
minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wnioskowanego grantu. W 
ramach oceny wniosków Komisja Grantowa może przyznać grant o niższej kwocie niż 
wnioskowana z zastrzeżeniem, że przyznane dofinansowanie nie może być obniżone o więcej 
niż 20% wnioskowanej kwoty. 

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 
170 000 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 

Nabór wniosków do konkursu trwa do 31 marca 2023 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Dofinansowane projekty muszą być realizowane w obrębie współczesnych i historycznych 

granic Polski z maksymalnym terminem realizacji 30 czerwca 2024 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://szih.org.pl/program-grantowy/ 

 

KONTAKT: 

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny 
Telefon: 22 471 03 21; 691 859 960  691 654 943 
E- mail: biuro@szih.org.pl 
 
 
 
 
 
 
 

https://szih.org.pl/program-grantowy/
mailto:biuro@szih.org.pl
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Nabór w Programie Dotacyjnym Symbole Narodowe RP 
 
Biuro „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do nowego Programu Dotacyjnego „Symbole 

Narodowe RP”. Program przewiduje dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze 

edukacyjnym związanych z świętowaniem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii, 

znaczenia i zasad posługiwania się symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.  

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 5 000 zł do 20 000 zł. Wnioski można 

składać do 3 kwietnia 2023 roku. 

FUNDATOR: 
Biuro „Niepodległa” 

O PROGRAMIE: 
Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych na 
działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, o zasięgu regionalnym i 
lokalnym. 

Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” to symbole Rzeczypospolitej 
Polskiej zdefiniowane w ustawie z 31 stycznia 1980 roku i znajdujące się pod szczególną 
ochroną prawną. Godło, barwy i hymn symbolizują nasze niepodległe państwo, są elementami 
jednoczącymi wspólnotę narodową wokół dziedzictwa i wartości, współstanowią fundament 
naszej tożsamości i zachowują swoją aktualność mimo upływu czasu. 

Program dotacyjny „Symbole narodowe RP” przewiduje dofinansowanie projektów 
kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych ze świętem Dnia Flagi, a także 
odnoszących się do historii symboli narodowych, ich wyjątkowego znaczenia i zasad 
posługiwania się. Program ma także wspierać upowszechnienie obecności symboli 
Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowanych w drodze ustawy w przestrzeni publicznej i w życiu 
społecznym, w szczególności przy okazji ważnych świąt i wydarzeń państwowych oraz rocznic 
historycznych. 

CEL KONKURSU: 

Program ma na celu: 

• Podniesienie stanu wiedzy Polaków o symbolach Rzeczypospolitej Polskiej: orle białym, 

 
barwach biało-czerwonych i hymnie państwowym: o ich historii, znaczeniu i symbolice, 
a także o ich użytkowaniu z należną czcią i szacunkiem. 

• 2) Zwiększenie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni publicznej 
i w życiu 

społecznym jako znaków łączących naszą wspólnotę obywatelską, wzmacniających 
więź obywateli z państwem i jego instytucjami 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Program dotacyjny „Symbole narodowe RP” przewiduje dofinansowanie projektów 
kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych ze świętem Dnia Flagi, a także 
odnoszących się do historii, znaczenia, zasad posługiwania się symbolami Rzeczypospolitej 
Polskiej zdefiniowanymi w drodze ustawy. Program ma także wspierać upowszechnienie 
obecności symboli RP w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym, w szczególności przy 
okazji ważnych świąt i wydarzeń państwowych oraz rocznic historycznych. 

Rodzaje kwalifikujących się zadań: 

• wystawy wraz z katalogami; 
• festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne); 
• projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu - gry terenowe, 

wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, 
warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron 
internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich); 

• murale; 
• zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, 

czy elementy scenografii (mapping). 

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w 
przestrzeni wirtualnej 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty realizujące 
zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 
grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji 
celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym 
działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych 
wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w 
rejestrze organizatorów samorządowych); 

• organizacje pozarządowe 

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy 
zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów: 

• archiwa państwowe; 
• przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; 
• uczelnie wyższe 
• instytucje kultury; 
• organizacje pozarządowe; 
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 
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• Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       

Budżet programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” wynosi 2 mln zł. 

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 5 000 zł do 20 000 zł. Poziom 
dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” nie może 
przekroczyć 85% całego budżetu zadania. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

W ramach Programu przewidziano przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do 
3 kwietnia 2023 roku. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-symbole-narodowe-rp-2023/ 

KONTAKT: 

Kierownik Działu Dotacji i Projektów Lokalnych 
telefon: 22 182 26 05 

e-mail: wkepka@niepodlegla.gov.pl 

 

Konkurs Fundacji LOTTO - Patroni Roku 2023 
 

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2023, 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku 2023” 

skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu 

historycznego znaczenia wyróżnionych postaci. Wnioski można składać do 4 kwietnia 2023 r. 

FUNDATOR: 
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

CEL KONKURSU: 
Konkurs ma na celu upamiętnienie niżej wymienionych patronów, w uznaniu za ich zasługi i 
szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, przez finansowe wsparcie ściśle z nimi związanych 
innowacyjnych i kreatywnych projektów uwzględniających przede wszystkim wartości 
edukacyjne i kulturowe. 

http://www.niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-symbole-narodowe-rp-2023/
mailto:wkepka@niepodlegla.gov.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy tematyczne. Spełnienie 
powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z 
motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej. 

Formy działań, na które można uzyskać Grant: 

• upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form 
architektonicznych; 

• konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia; 
• publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne; 
• koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie; 
• wydarzenia plenerowe; 
• wystawy; 
• audycje radiowe, telewizyjne; 
• aplikacje mobilne; 
• projekty multimedialne. 

Patroni Roku 2023: 

• Wojciech Korfanty 
• Paweł Edmund Strzelecki 
• Aleksander Fredro 
• Aleksandra Piłsudska 
• Maurycy Mochnacki 
• Jadwiga Zamoyska 
• Jerzy Nowosielski 
• Jan Matejko 
• Mikołaj Kopernik 
• Wisława Szymborska 
• Włodzimierz Przerwa-Tetmajer 
• Pamięć Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. 
stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy 
kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       

Od Wnioskodawcy składającego wniosek na kwotę równą lub przekraczającą 20 000 zł, 
wymagany jest finansowy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 
finansowania w wysokości min. 20% całkowitych kosztów Projektu. Kwota Grantu nie może 
przekroczyć 30 000 zł. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski można składać w terminie od 7 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r. Wnioskodawca 
może złożyć jeden wniosek w ramach Konkursu. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/ 

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 

 

Program grantowy „Bezgraniczni Przyjaciele” Fundacji Świętego Mikołaja                 

i IKEA 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie grantowym, który ma na celu wsparcie integracji, 

rozwoju i dobrostanu dzieci i młodzieży z Ukrainy. Termin składania wniosków upływa 6 

kwietnia 2023 roku. 

FUNDATOR: IKEA Retail Sp. z o.o. 

O PROGRAMIE: W rezultacie trwającej ponad rok inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, już 
ponad 800 tysięcy dzieci z Ukrainy schroniło się w Polsce. Nikt nie wie, ile wojna jeszcze 
potrwa. Wiemy jednak, że niezbędne jest wsparcie dzieci i młodzieży z Ukrainy, które zostały 
wyrwane z rodzinnych miejscowości i musiały zamieszkać w Polsce. Ważnym zadaniem jest 
stworzenie dzieciom możliwości naturalnego rozwoju, dostępu do dobrej jakości edukacji oraz 
wsparcia psychologicznego i przestrzeni do integracji z dziećmi z Polski. 

Fundacja Świętego Mikołaja wraz z IKEA zamierza stworzyć sieć bezpiecznych miejsc, w 
których dzieci będą mogły spędzać czas, integrować się z rówieśnikami, w tym także z dziećmi 
z Polski, uczyć się, bawić, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także otrzymać wsparcie 
psychologiczne. 

Program ma formułę konkursu grantowego na zakładanie i prowadzenie miejsc rozwoju i 
integracji. Fundacja Świętego Mikołaja ze środków przekazanych przez IKEA finansuje 
niezbędne koszty, aby lokalne organizacje i instytucje były w stanie prowadzić w punktach / 
miejscach integracji zajęcia dla ukraińskich dzieci, organizować opiekę oraz wsparcie. 

http://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/
mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.facebook.com/FundacjaLOTTO
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Dotowane podmioty mogą również ubiegać się o dedykowane wsparcie na wyposażenie 
prowadzonego punktu / miejsca integracji z oferty produktowej IKEA. 

CEL PROGRAMU: Integracja dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym z Ukrainy z 
dziećmi i młodzieżą z Polski poprzez wsparcie programów rozwoju i integracji zdefiniowanych 
w Preambule. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Organizację zajęć integracyjnych, spotkań i warsztatów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 
– zajęcia z zakresu kultury, sztuki, sportu, zajęcia zainteresowań, zajęcia opiekuńcze, 
korepetycje, gry, zabawy, itp.; 

2. Organizację wycieczek krajoznawczych, tematycznych i wyjazdów wakacyjnych dla 
dzieci z Ukrainy; 

3. Organizację nauki języka polskiego; 
4. Prowadzenie grupy wsparcia, zajęć terapeutycznych i konsultacji psychologicznych 

dla dzieci i młodzieży z Ukrainy; 
5. Przygotowanie i wyposażenie miejsca, w którym odbywają się zajęcia integracyjne, 

spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Domy kultury 
2. Biblioteki 
3. Szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze 
4. Lokalne organizacje pozarządowe pracujące bezpośrednio z dziećmi 

Ze względu na integracyjny charakter programu, w ramach projektów można będzie 
sfinansować udział także dzieci z Polski, jednak muszą stanowić maksymalnie 50% grupy.  
W tym działaniu najważniejszą grupą odbiorców są właśnie dzieci z Ukrainy. Szczególnie w 
wieku 13-18 lat.  

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Można ubiegać się o dofinansowanie w kwocie od 5 000 zł do 35 000 zł    

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  6 kwietnia 2023 roku 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 maja do 31 sierpnia 2023 roku 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/nowy-program-grantowy-bezgraniczni-
przyjaciele/ 

KONTAKT: 

ukraina@mikolaj.org.pl, 
telefon: 22 825 03 90, 577 777 639, 791 793 021 

https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/nowy-program-grantowy-bezgraniczni-przyjaciele/
https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/nowy-program-grantowy-bezgraniczni-przyjaciele/
mailto:ukraina@mikolaj.org.pl
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Pro defensione, pro historia 
 

Zachęcamy wszystkie grupy nieformalne do wzięcia udziału w programie wspierającym oddolne 

inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne dla Polski w ramach II edycji na lata 2022-

2023. Termin składania wniosków upływa 7 kwietnia 2023 roku. 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

O PROGRAMIE: Głównym celem PDPH 2022-23 jest poprawa samoorganizacji społecznej 
poprzez angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego przy wsparciu 
materialnym i organizacyjnym oddolnych inicjatyw obywatelskich w zakresie popularyzacji 
historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej. 

Najważniejsza część programu to przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich konkursów ofert dla 
grup nieformalnych. Formalnym organizatorem wszystkich działań będzie PSAT, które będzie 
pełniło rolę patrona dla grup nieformalnych. PSAT będzie bezpośrednio odpowiedzialne za 
rozliczenie finansowe i merytoryczne wspartych, w ramach OKO 2022 i OKO 2023 inicjatyw 
obywatelskich. 

CEL KONKURSU: Głównym celem PDPH 2022-23 jest poprawa samoorganizacji społecznej 
poprzez angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego przy wsparciu 
materialnym i organizacyjnym oddolnych inicjatyw obywatelskich w zakresie popularyzacji 
historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: na oddolne inicjatywy historyczne, 
patriotyczne i proobronne dla Polski. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Podmiotami uprawnionymi do składania ofert projektowych w 
OKO 2022-23 są TYLKO grupy nieformalne. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Na realizację projektów organizator przekaże w formie zakupu towarów i usług wsparcie o 
wartości 162.000 złotych. 

Wysokość wsparcia 

W ramach OKO 2022-23 można otrzymać wsparcie projektowe o wartości od 2500 zł do 4500 
zł. Łączna kwota przeznaczona przez organizatora na wsparcie projektów to: 

• 90 000 zł dla OKO 2022 – minimum 20 projektów otrzyma wsparcie projektowe 
• 72 000 zł dla OKO 2023 – minimum 16 projektów otrzyma wsparcie projektowe 

Wniesienie finansowego wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. 



     

39  

   

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 07 kwietnia 2023 r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

W OKO 2022-23 przewiduje się możliwość wsparcia projektów realizowanych: 

• od 28.08.2022 do 30.11.2022 dla OKO 2022 
• od 4.05.2023 do 30.11.2023 dla OKO 2023 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: https://pdph.pl/aktualnosci/ oraz na profilu 
społecznościowym https://www.facebook.com/pdph2018 

KONTAKT: 

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Telefon: +48 22 468 44 00 

E-mail: kontakt@niw.gov.pl 

WWW: https://www.niw.gov.pl 

Dodatkowe pytania i prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres 
mailowy: prodefensione@gmail.com oraz za pośrednictwem infolinii pod numerem: +48 797 
479 361. 

 

Program grantowy National Geographic 
 

Granty dla osób pełnoletnich na innowacyjne projekty o różnorodnej tematyce zorientowane 

na ochronę przyrody, edukację, badania, storytelling lub technologię. Wnioski należy składać 

do 12 kwietnia 2023 

 

FUNDATOR: National Geographic 

O PROGRAMIE: Program grantowy National Geographic cieszy się bardzo dużą popularnością – 
organizatorzy otrzymują znacznie więcej wniosków, niż są w stanie sfinansować. 
Dofinansowanie mają szanse uzyskać projekty innowacyjne, odważne i potencjalnie 
transformacyjne, które skupiają się głównie na ochronie przyrody, edukacji, badaniach, 
storytellingu lub technologii w następujących obszarach tematycznych:                                                      
Ocean, Ziemia, Dzika przyroda, Historia i kultura ludzkości, Pomysłowość.  
Na program składają się 2 kategorie grantów: 

https://pdph.pl/aktualnosci/
https://www.facebook.com/pdph2018
https://www.niw.gov.pl/
mailto:prodefensione@gmail.com
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1. Level I 

2. Level II 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Granty "Level I" 

Dają możliwość realizacji projektu osobom mniej doświadczonym. Projekty mogą trwać 
maksymalnie jeden rok (w obszarze technologii maksymalnie dwa lata). Dofinansowanie nie 
może przekroczyć 20 000 USD. 

Granty  można przeznaczyć na szkolenia, nawiązywanie kontaktów, coaching, mentoring, itp. 
realizowane przez innych badaczy National Geographic, ekspertów, etc. Pożądani są 
beneficjenci gotowi zostać aktywnymi członkami społeczności National Geographic, tzw. 
Explorer Community. 

Granty "Level II" 

Przeznaczone są dla doświadczonych liderów projektów realizowanych na rzecz ochrony 
przyrody, edukacji, badań, storytellingu lub technologii. Od wnioskodawcy i członków jego 
zespołu oczekuje się pomyślnego zakończenia podobnych projektów z wymiernymi efektami. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Aplikacje przyjmowane są z całego świata. Wniosek składany jest 
przez lidera, który musi mieć skończone 18 lat i być osobą bezpośrednio odpowiedzialną za 
realizację projektu. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje, ale wnioskodawcą powinna być 
zawsze osoba w organizacji, która będzie kierować projektem, a nie instytucja. 
Jeśli wnioskodawca pracuje poza swoim krajem lub społecznością, we wniosku musi podać imię 
i nazwisko oraz dane kontaktowe co najmniej jednego lokalnego (krajowego) współpracownika 
jako członka zespołu projektowego.  

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 100 tys. USD  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 12 kwietnia 2023 godz. 23:59 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/ 

 

KONTAKT:  Wszystkie wnioski muszą być złożone za pośrednictwem dedykowanego systemu 

online, dostępnego na stronie Grantodawcy. 

 

 

https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
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Program dotacyjny dotyczący ochrony istniejących lub tworzenia nowych 

stanowisk niektórych gatunków nietoperzy 
 

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” jako beneficjent koordynujący projektu 

LIFE+ Podkowiec Towers (LIFE20 NAT/PL/001427), finansowanego ze środków Programu LIFE 

Unii Europejskiej, uruchomiło program dotacyjny Bat Grants. Projekty zgłaszane do Bat Grants 

muszą dotyczyć ochrony istniejących lub tworzenia nowych stanowisk niektórych gatunków 

nietoperzy. Pierwszy nabór trwa do 24 kwietnia 2023. 

FUNDATOR: 

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 

O PROGRAMIE: 

Program Bat Grants powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro 
Natura” oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w ramach projektu LIFE+ Podkowiec 
Towers (LIFE20 NAT/PL/001427)  i finansowany jest ze środków Programu LIFE. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W 1. edycji konkursu Bat Grants dofinansowywane będą projekty ochrony istniejących i 
potencjalnych stanowisk (schronień) nietoperzy z gatunków priorytetowych, którymi są 
podkowiec mały, nocek orzęsiony, nocek duży oraz mopek zachodni w niektórych obszarach w 
Polsce południowej. 

Podejmowane działania powinny dotyczyć stanowisk rozrodu, zimowania lub czasowego 
przebywania znaczącej liczby co najmniej jednego z wymienionych wyżej gatunków nietoperzy 
- miejsc ważnych dla zachowania ich lokalnych populacji. Pozwolenia, zgody właścicieli, 
dokumentacja techniczna oraz udokumentowane wystąpienia o ich uzyskanie otrzymają 
dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej wniosku.  

Obiekty, które mają zostać przystosowane na nowe stanowiska nietoperzy. Przykładem 
tworzenia nowych stanowisk może być np. adaptacja starej piwnicy na zimowisko lub 
przystosowanie poddasza budynku do potrzeb nietoperzy.  

Dodatkowe punkty otrzymają projekty zapewniające mechanizm trwałej opieki nad 
stanowiskiem nietoperzy. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W 1. edycji konkursu Wnioskodawcami mogą być zarejestrowane w Polsce organizacje 
społeczne (zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, Dz.U.2022.0.1327, Art. 3. pkt 2.) mające w statucie zapisy umożliwiające 
realizację przedsięwzięcia (cele, sposoby działania, finansowania itp). 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI:       

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden mini-grant wynosi 44 000 zł. Limit na jednego 
beneficjenta we wszystkich edycjach konkursu łącznie wynosi 88 000 zł i może być 
wykorzystany w ramach kilku projektów 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Pierwszy nabór trwa do 24 kwietnia 2023. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: https://lifepodkowiectowers.pl/bat-grants/zaproszenie-2/ 

Informacje można także znaleźć na portalu FaceBook: https://www.facebook.com/podkowiec 

KONTAKT: 

Koordynator projektu LIFE+ PODKOWIEC TOWERS: 
Rafał Szkudlarek lifepodkowiectowers@pronatura.org.pl 

 

RZĄDOWY PROGRAM KLUB 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w  ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programie 

rządowym – Klub. Nabór wniosków prowadzony jest do 24 kwietnia 2023 roku.   

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF). 

O PROGRAMIE: Ministerstwo od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach 
Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, 
skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci 
i młodzieży do 18. roku życia. 

Oferta resortu doskonale wpisała się w zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. Dzięki 
Rządowemu Programowi Klub możliwe było dotarcie z pomocą finansową do tysięcy lokalnych 
środowisk sportowych. 

Dzięki udziałowi w programie kluby w istotnym zakresie mogły uzupełnić bazę sprzętową, 
zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących 
zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą. 

CEL PROGRAMU:  Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i 
młodzieży, realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w 
lokalnych środowiskach sportowych. 

https://lifepodkowiectowers.pl/bat-grants/zaproszenie-2/
https://www.facebook.com/podkowiec
mailto:lifepodkowiectowers@pronatura.org.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe. 
2. Organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego. 
Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży 
poniżej 18 lat. 
 
Wydatki kwalifikowalne: 

– sprzęt sportowy niezbędne do szkolenia sportowego (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich 
elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.); 

– pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla 
danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.); 

– specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do 
prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których 
podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe. 

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność 
sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja  w KRS bądź w ewidencji 
prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). 
Dofinansowanie mogą uzyskać tylko kluby, które w roku bieżącym i poprzednim 
uzyskały dotacje publiczne mniejsze niż 200.000 zł. 

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 (wymóg: min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji), 

Udział w zadaniu „środków własnych”: 

• wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie 
mniej niż 5 %całości kosztów zadania, 

• udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, 
m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków 
Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w 
postaci pracy wolontariuszy, 
• udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i 
konkursów. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 24.04.2023 do godz, 23.59,59 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w 
terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2023, z zastrzeżeniem, że ostatnie wydatki ze środków 
przyznanej  dotacji mogą być dokonane najpóźniej do 30 listopada 2023 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: www.rzadowyprogramklub.pl/ 

KONTAKT: 

Krajowe Zrzeszenie LZS 

01-220 Warszawa 

1. S. Krzyżanowskiego 46a 

www.rzadowyprogramklub.pl/kontakt 

Operator wojewódzki dla województwa Wielkopolskiego: wielkopolskie +48 660 221 699 

E-mail 

POMOC MERYTORYCZNA - biuro@rzadowyprogramklub.pl 

POMOC TECHNICZNA DOTYCZĄCA SYSTEMU AMODIT - pomoc@rzadowyprogramklub.pl 

 

Nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne 

 

W ramach konkursu organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację 

międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Konkurs organizowany 

jest przez Operatorów dwóch programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz 

Funduszu Regionalnego. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2023 r.  

 

FUNDATOR: Aktywni Obywatele: Fundusz Krajowy oraz Fundusz Regionalny 

 

O PROGRAMIE: Programy Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Aktywni Obywatele – 

Fundusz Regionalny są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię (zwane dalej 

Państwami-Darczyńcami) w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (czyli tzw. Funduszy EOG i Funduszy 

Norweskich). Ich celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności 

obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem i wyrównywanie ich 

szans. 

https://rzadowyprogramklub.pl/
https://rzadowyprogramklub.pl/kontakt
mailto:biuro@rzadowyprogramklub.pl
mailto:pomoc@rzadowyprogramklub.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie: 

• stażu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego obejmującego 
wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji), 

• job-shadowingu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego polegającego 
na obserwowaniu innej, bardziej doświadczonej osoby w pracy), 

• innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń, takich jak: wyjazdy studyjne, 
wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem podmiotów z różnych krajów, mentoring itp. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs dotyczy składania wniosków na międzynarodowe inicjatywy, których celem będzie 

wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi                        

a podmiotami z: Państw-Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, 

Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Węgry), Ukrainy. 

O dofinansowanie inicjatyw dwustronnych i regionalnych mogą starać się zarejestrowane                       
w Polsce organizacje pozarządowe w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z Państw-
Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub Ukrainy. 

Nabór jest organizowany przez Operatorów dwóch Programów (Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny), ale jedna organizacja może złożyć wniosek 
i uzyskać dofinansowanie inicjatywy tylko w ramach jednego z nich: 

• w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o dofinansowanie mogą 
się ubiegać wszystkie organizacje, które przynajmniej część swoich działań, wpisujących 
się w obszary wsparcia Programu AO-FR, prowadzą poza terytorium m.st. Warszawy 
(niezależnie od miejsca rejestracji); 

• w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o dofinansowanie mogą się 
ubiegać jedynie grantobiorcy i partnerzy projektów finansowanych w ramach Programu 
AO-FK (niezależnie od tego, kiedy rozpoczął/zakończył się ich projekt). 

Uwaga! Wniosek w ramach tego naboru może być złożony wyłącznie w języku angielskim. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Finansowanie inicjatywy może wynosić: 

• do 6 000 EUR w przypadku inicjatywy dwustronnej (tj. w przypadku partnera/partnerów 
z Państw-Darczyńców), 

• do 5000 EUR w przypadku inicjatywy regionalnej (tj. w przypadku partnera/partnerów        
z Państw-Beneficjentów i Ukrainy). 

Inicjatywa (w tym jej przygotowanie i ewaluacja) może trwać od 1 do 6 miesięcy. Wszystkie 
działania powinny zakończyć się nie później niż 30 kwietnia 2024 r. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Do 30 kwietnia 2023 r. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym,                          

a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą w tym czasie podejmowane trzykrotnie, chyba że 

środki zostaną wcześniej wyczerpane. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://aktywniobywatele.org.pl/ruszyl-konkurs-wnioskow-na-inicjatywy-dwustronne-i-

regionalne/ 

 

KONTAKT: 

Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków mogą wziąć udział w webinarium 

informacyjnym, które odbędzie się 9 lutego 2023 (czwartek) o 11:00. Więcej informacji                            

o webinarium: https://aktywniobywatele.org.pl/webinarium-informacyjne-inicjatywy-

dwustronne-i-regionalne/ 

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z koordynatorkami współpracy dwustronnej                             
i regionalnej: 

• program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: Anna Fedas (afedas@batory.org.pl, 
+48 791 413 200), 

• program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny: Ewa Stokłuska 
(ewa.stokluska@fed.org.pl, +48 720 801 013). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aktywniobywatele.org.pl/ruszyl-konkurs-wnioskow-na-inicjatywy-dwustronne-i-regionalne/
https://aktywniobywatele.org.pl/ruszyl-konkurs-wnioskow-na-inicjatywy-dwustronne-i-regionalne/
https://aktywniobywatele.org.pl/webinarium-informacyjne-inicjatywy-dwustronne-i-regionalne/
https://aktywniobywatele.org.pl/webinarium-informacyjne-inicjatywy-dwustronne-i-regionalne/
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 KONKURSY Z DŁUGIM TERMINEM NABORU  
 

Mikrogranty na rozwój młodych organizacji 
 

Konkurs na mikrogranty na rozwój młodych organizacji. Program Aktywni Obywatele – 

Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach 

Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Termin składania wniosków do 8 maja 2023r. 

FUNDATOR: Fundusze EOG i Fundusze Norweskie 

O PROGRAMIE: 
Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w 
składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja 
Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do 
składania wniosków w konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji. Program 
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i 
Liechtenstein w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. 

CELE PROJEKTU: 
Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej 
oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program służy również wzmocnieniu 
stosunków dwustronnych między społeczeństwem obywatelskim i podmiotami z Polski i 
Państw-Darczyńców, a także promowaniu wymiany regionalnej i sieciowaniu, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami w obszarze wzmacniania 
społeczeństwa obywatelskiego. Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z 
całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. W szczególności 
Program ma na celu dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje mniej 
doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów 
pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje kierujące swoje działania do grup 
narażonych na dyskryminację i wykluczenie. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
 
Każdy wniosek musi zawierać cztery obowiązkowe działania, tj.: 

• działanie wpisujące się w plany zarządzania i rozwoju zasobów organizacji, 
• działanie wpisujące się w plany budowania wizerunku i komunikacji organizacji, 
• dwa działania skierowane do odbiorczyń i odbiorców zewnętrznych wpisujące się w co 

najmniej jeden obszar wsparcia Programu. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe, działające na mocy ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.). 
Przed zawarciem umowy grantowej stowarzyszenie zwykłe będzie musiało 
przedstawić: 

• pisemną zgodę/uchwałę wszystkich członków na zawarcie umowy grantowej, 
• pełnomocnictwo dla zarządu/przedstawicieli stowarzyszenia do podpisania umowy 

grantowej w imieniu stowarzyszenia; 

2. Fundacje działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2167 z późn. zm.); o grant nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem 
jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru; 

3. Związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261); 

4. Spółdzielnie socjalne; spółdzielnia socjalna może ubiegać się o grant, tylko jeżeli jej 
członkami są wyłącznie osoby fizyczne i/lub organizacje pozarządowe i/lub kościelne 
osoby prawne6 w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085); 

5. Spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników; warunki te muszą znajdować się w umowie lub statucie 
spółki); ponadto: 

6. Koła gospodyń wiejskich utworzone na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553, 932), działające jako 
stowarzyszenie na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) lub działające jako samodzielne kółko 
rolnicze na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych 
organizacjach rolników (Dz.U. 2019 poz. 491); kwota grantu nie może przekraczać 
określonej przez zebranie członkiń koła najwyższej sumy zobowiązań, jakie może 
zaciągnąć podmiot; 

7. Kościelne osoby prawne spełniające kryteria wymienione w poprzednim akapicie, 
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. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
Kwota przeznaczona na granty w tym konkursie wynosi 360 000 EUR z Funduszy Norweskich. 
W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów na rozwój organizacji: 
● minimalna kwota grantu: 10 000 EUR 
● maksymalna kwota grantu: 12 000 EUR,    

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 8 maja 2023 roku, godz. 12.00 w południe czasu 
polskiego. 



     

49  

   

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Działania finansowane z mikrograntów na rozwój młodych organizacji mogą być realizowane 
przez minimum 6 miesięcy, a maksymalnie przez 8 miesięcy. 
Działania należy rozpocząć najwcześniej 1 sierpnia 2023 roku, a najpóźniej 1 października 2023 
roku. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/mikrogranty/?fbclid=IwAR1oHdklV-
yrsdSNNyp94g5ziIlGazCBa6ibs5rTXJ4MIIpGUmap0F6Is4Q 

KONTAKT: 
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze ubieganiem się o granty prosimy o kontakt 
z konsultantkami i konsultantami regionalnymi, którzy odpowiedzą na pytania związane z 
Programem: zasadami aplikowania o granty i formalnym procesem przygotowywania wniosku. 
Ich dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.aktywniobywatele-
regionalny.org.pl/kontakt/ 

Program grantowy „mPotęga” 

Ciekawe, inspirujące pomysły na projekty matematyczne dla uczniów starszych klas szkół 
podstawowych można już zgłaszać do kolejnej edycji mPotegi. 14 marca ruszyła dziesiąta, a 
zarazem ostatnia odsłona programu grantowego Fundacji mBanku. Wnioski można składać do 
9 i 10 maja 2023r. 
 
FUNDATOR: Fundacja mBanku 

O PROGRAMIE: mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród 
uczniów. Ma pokazać im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu 
umiejętność. Zachęca także nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby 
przezwyciężali rutynę i schematy. Do tej pory odbyło się dziewięć edycji mPotęgi, w których 
wsparto finansowo 1297 projektów. mPotęga to ok. 32 tys. godzin zajęć projektowych, prawie 
3 tys. nowych stron www powiązanych z projektami oraz ponad 5 tys. wydarzeń takich jak 
konkursy, wystąpienia, festiwale. Fundacja dotarła z programem do blisko tysiąca szkół i 
kilkuset innych beneficjentów: organizacji pozarządowych, bibliotek i uczelni.  

CELE PROGRAMU :   
Cele Programu grantowego to: 

• stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej; 
• zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, 

metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej; 
• zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie 

praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie 
zakresu tematycznego poza program szkolny). 

http://www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/mikrogranty/?fbclid=IwAR1oHdklV-yrsdSNNyp94g5ziIlGazCBa6ibs5rTXJ4MIIpGUmap0F6Is4Q
http://www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/mikrogranty/?fbclid=IwAR1oHdklV-yrsdSNNyp94g5ziIlGazCBa6ibs5rTXJ4MIIpGUmap0F6Is4Q
http://www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/kontakt/
http://www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/kontakt/
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
 
W przypadku projektów dla uczniów klas 4-6 – Fundacja czeka na propozycje: 

• innowacyjnych warsztatów, ukazujących wszechobecność matematyki; 
• konkursów matematycznych; 
• matematycznych aktywności (np. gier terenowych); 
• wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie 

matematyki; 
• filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym); 
• blogów o tematyce matematycznej; 
• zajęć matematycznych włączających rodziców. 

W przypadku projektów dla uczniów klas 7-8 – Fundacja czeka na propozycje: 

• innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, ze matematyka jest 
wszechobecna i praktyczna; 

• matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy 
matematyczne; 

• filmików edukacyjnych (także takich kręconych smartfonem); 
• blogów o tematyce matematycznej. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
O wsparcie na realizację Projektów edukacyjnych mogą ubiegać się działające na terenie 
Polski: 

• organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność 
statutową powyżej 1 roku); 

• szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego; 
• uczelnie wyższe; 
• biblioteki publiczne; 
• grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa 

młodzieży). Grupy nieformalne mogą uczestniczyć w Programie grantowym, jeśli 
pozyskają do jego realizacji partnera. Partnerem może być organizacja pozarządowa 
(dalej „Organizacja partnerska4”). Współpracę musi regulować umowa, która 
doprecyzuje zakres współpracy i odpowiedzialności obu stron. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:        
W przypadku projektów dla uczniów klas 4-6 Minimalna kwota Grantu, o jaką można się 
ubiegać w Programie grantowym to 2 000 zł, a maksymalna 5 000 zł 
W przypadku projektów dla uczniów klas 7-8 Minimalna kwota Grantu, o jaką można się 
ubiegać w Programie grantowym to 5 000 zł, a maksymalna 8 000 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

W przypadku projektów dla uczniów klas 4-6 do 09.05.2023r. 
W przypadku projektów dla uczniów klas 7-8 do 10.052023r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Działania mogą rozpocząć się najwcześniej 1 września 2023 r. 
i kończyć się najpóźniej 31 grudnia 2023 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/ 

KONTAKT: Biuro programu "mPotęga" 500 791 442, kontakt@mpotega.pl 

 

Konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” 
 

Konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” z ułatwioną ścieżką 

finansowania na realizację polsko-niemiecko-ukraińskich inicjatyw. Nabór trwa do 14 maja 2023 

roku. 

 

FUNDATOR: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej  

 

O PROGRAMIE: Atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24.02.2022 r. stanowi punkt zwrotny                           

w historii Europy.  

Ten bezprecedensowy akt przemocy, który wstrząsnął fundamentami wspólnoty opartej na 

pokoju i wolności, jest jednocześnie sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich społeczeństw 

Europy, by zbliżyć się do siebie i stanąć w obronie wspólnych wartości i osiągnięć.  

Polska i Niemcy – sąsiedzi w sercu kontynentu  – mają do odegrania kluczową rolę we 

wspieraniu Ukrainy.  

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat buduje mosty między społeczeństwami 

obywatelskimi Polski, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego.  

W obliczu wojny w Ukrainie rola ta zyskuje szczególne znaczenie, a intensywność działań 

Fundacji wzrasta.  

W geście solidarności ze wspólnym sąsiadem w potrzebie Fundacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej ogłasza konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości.  

Polska i Niemcy dla Ukrainy” z ułatwioną ścieżką finansowania na realizację polsko-niemiecko-

ukraińskich inicjatyw.  

 

Wspierane będą wspólne polsko-niemieckie inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, które: 

• stymulują dialog,  

• wymianę doświadczeń i transfer wiedzy na temat długofalowej integracji uchodźców 

wojennych z Ukrainy  

• ułatwiają im funkcjonowanie w nowych realiach wzmacniają struktury społeczeństwa 

obywatelskiego ukraińskiej wspólnoty emigracyjnej w Polsce i w Niemczech poprzez 

integrację w krajach przyjmujących, wzajemne nawiązywanie kontaktów oraz nowych 

form współpracy trój- i wielostronnej  

https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/
mailto:kontakt@mpotega.pl
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• podtrzymują uwagę i zainteresowanie opinii publicznej losem uciekinierów wojennych 

z Ukrainy  

• są odpowiedzią na zwiększoną potrzebę informacji o Ukrainie i Europie Wschodniej 

niwelując deficyty wiedzy, przełamując stereotypy i uprzedzenia oraz uwrażliwiając 

szeroką opinię publiczną na postrzeganie Ukrainy jako suwerennego kraju z własną 

kulturą, historią i językiem  

• kontynuują dialog na temat perspektyw włączenia wolnej i suwerennej Ukrainy                           

w struktury europejskie oraz przyszłego kształtu Europy w czasie pokoju w duchu 

konstruktywnej wymiany, wzajemnego zrozumienia dla odmiennych poglądów, a także 

odbudowy utraconego zaufania między Polską a Niemcami.  

 

DLA KOGO: Konkurs skierowany  jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego, które wspólnie z ukraińską organizacją partnerską i/lub obywatelami Ukrainy 

(na emigracji) zrealizują projekt na rzecz wsparcia Ukrainy. Możliwe jest także, w zależności od 

potrzeb, włączenie partnerów białoruskich.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/6.500 Euro 

(minimalna kwota wnioskowana 23.000 PLN/5.000 Euro). 

 

Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.  

Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach:  

1. 80% na początku , 

2. 20% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.  

 

Wspierane projekty muszą zostać prawidłowo rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich 

zakończenia, jednak nie później niż do  31.07.2023.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 maja 2023 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 29.10.2022-30.06.2023  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać: 

• na stronie internetowej organizatora konkursu:  

https://fwpn.org.pl/aktualnosci/mosty-przyszlosci-polska-i-niemcy-dla-ukrainy-9XjGoh  

• oraz w regulaminie dostępnym na stronie:  

https://fwpn.org.pl/wnioski/dokumenty-do-pobrania 

 

KONTAKT: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa                                  

tel. +48 22 338 62 00 

 

 

 

https://fwpn.org.pl/aktualnosci/mosty-przyszlosci-polska-i-niemcy-dla-ukrainy-9XjGoh
https://fwpn.org.pl/wnioski/dokumenty-do-pobrania
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Program grantowy „Czuwamy! Pamiętamy!" - 6. edycja 
 

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie, w którym można pozyskać granty w wysokości do 

15 tys. zł.  na renowację miejsc pamięci i uczczenie bohaterów ważnych dla lokalnych 

społeczności. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2023 r. 

FUNDATOR: Fundacja Orlen 

O PROGRAMIE: Zaniedbana tablica upamiętniająca historyczną bitwę, a może pomnik ku czci 
pomordowanych w czasie wojny, który wymaga pilnej renowacji? Wokół nas nie brakuje 
miejsc pamięci wymagających troski czy prac remontowych. By zachęcić lokalne społeczności 
do dbałości o te miejsca, Fundacja ORLEN w 2018 r. uruchomiła specjalny program grantowy 
„Czuwamy! Pamiętamy!”. W jego ramach wspiera m.in. lokalne organizacje, instytucje kultury, 
samorządy czy parafie, które przygotowały projekt działania i chcą zadbać o miejsca pamięci w 
swojej gminie czy miejscowości. W pięciu edycjach programu wsparliśmy grantami  128 
projektów renowacji miejsc pamięci. Już po raz trzeci program został objęty Patronatem 
Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej. 

CEL KONKURSU: Celem głównym Programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie 
technicznym.  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: na projekty związane z zadbaniem i renowacją 
o miejsca pamięci w swojej gminie czy miejscowości. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• organizacja pozarządowa lub oddział terenowy organizacji pozarządowej posiadający 
osobowość prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) tj. 
fundacją, stowarzyszeniem, uczniowskim klubem sportowym, stowarzyszeniem kultury 
fizycznej, organizacją społeczno-zawodową rolników; 

• niebędąca organizacją pozarządową: jednostką samorządu terytorialnego lub jej 
jednostką organizacyjną, szkołą publiczną, przedszkolem publicznym; 

• kościelna jednostka organizacyjna prowadzącą działalność pożytku publicznego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: grant w wysokości do 15 tys. zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wniosek należy złożyć do 31 maja 2023 roku.  

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 1 sierpnia 
2023 r. a 31 marca 2024 r. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu www.fundacja.orlen.pl oraz w regulaminie konkursu dostępnym: Regulamin 
konkursu 

KONTAKT: Masz pytania? Napisz na adres:  czuwamypamietamy@orlen.pl 

Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów o tematyce 

STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży 

Dofinansowanie projektów międzynarodowych wymian młodzieży poruszających zagadnienia 
zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych. Zgłoszenia przyjmowane są 
do 31 maja 2023 r.  
 
FUNDATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

O PROGRAMIE: Co może ułatwić młodzieży poruszanie się w stale zmieniającym się świecie? 
Umiejętność uczenia się przez samodzielne dociekanie i odkrywanie, poznawanie najnowszych 
technologii i międzykulturowe doświadczenia. Właśnie do tego zachęca program 
PNWM Eksperyment Wymiana – aby młodzi ludzie z Polski i Niemiec wspólnie, podczas 
międzynarodowych spotkań na żywo lub online, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu 
nauk ścisłych, technologii, inżynierii. Decyzja, w jaki sposób to zrobią – czy zechcą zbudować 
mini-turbinę wiatrową, badać rodzime ptaki czy zająć się kodowaniem – należy do nich 
samych. 

CELE PROJEKTU:  STE(A)M - Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, 
technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). 

Celem programu jest zwiększenie wśród uczniów wiedzy z zakresu STE(A)M, twórczego i 
krytycznego myślenia oraz międzynarodowego doświadczenia. Swobodne poruszanie się w 
cyfrowej rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalające młodzieży lepiej 
zrozumieć współczesny świat i kształtować przyszłość. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Zasady realizacji projektu: 

• spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego; 
• temat wybrany wspólnie z grupą partnerską ma odnosić się do zagadnień z zakresu 

STE(A)M, 
• tytuł, opis projektu i zaplanowane działania odnoszą się do wybranego tematu, 
• minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której 

młodzież aktywnie eksperymentuje, odkrywa i prowadzi dokumentację podjętych 
działań, 

• wspólny program trwa od 4 do 14 dni, 
• grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 12 do 26 lat, 
• projekt zostanie podsumowany dokumentacją w wybranej przez siebie formie. 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Documents/Regulamin%20programu%20Czuwamy!%20Pamie%CC%A8tamy!%20edycja%206_2023.pdf
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Documents/Regulamin%20programu%20Czuwamy!%20Pamie%CC%A8tamy!%20edycja%206_2023.pdf
mailto:czuwamypamietamy@orlen.pl
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Projekty stacjonarne:  

• dofinansowanie kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego. 

Projekty online i hybrydowe:  

• PNWM przyznaje dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz 
ryczałt organizacyjny i techniczny lub ryczałt trener online. 

Ponadto na dni programu realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką 
edukacyjną PNWM może przyznać dofinansowanie według stawek jak w projektach 
realizowanych w placówkach kształceniowych. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać szkoły, 
organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  31.05.2023r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu:  https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/ 

KONTAKT: 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

Telefon: 22 518 89 10; 22 617 04 48 

E-mail: biuro@pnwm.org 
 

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego                                         

i współzawodnictwa młodzieży 
 

„Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego                                                      

i współzawodnictwa młodzieży w 2023 roku”. Budżet programu jest rekordowy i wynosi 184 

mln. zł. Wnioski można składać do 31 maja 2023 r. w przypadku szkolenia i współzawodnictwa 

sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych, a do 30 września 2023 r. 

w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

O PROGRAMIE: Program stwarza zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery                                 

w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych                        

i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. 

https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/
mailto:biuro@pnwm.org
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W ramach programu wydzielone są również zadania publiczne dotyczące wspierania udziału 

reprezentacji Polski w: Akademickich Mistrzostwach Świata, Letnich i Zimowych Igrzyskach 

Uniwersyteckich FISU, Zimowym i Letnim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF). 

Dofinansowaniu podlegają również działania polskich związków sportowych związane                                  

z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich (w ramach 

Grupy Wyszehradzkiej). 

 

CEL KONKURSU: Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz 

współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom 

możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji 

Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk 

olimpijskich. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych 

kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego”, dofinansowaniu 

podlegają działania związane ze: 

a) szkoleniem centralnym zawodników obejmującym: 

• szkolenie zawodników kadry narodowej, zwanej dalej „KN”, mające na celu 

przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, w tym 

mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy; 

• udział reprezentacji Polski w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w tym 

mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy w młodzieżowych kategoriach wiekowych. 

b) szkoleniem zawodników obejmującym: 

• szkolenie młodzieży w publicznych lub niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego 

zwane dalej odpowiednio „SMS” lub „NSMS”; 

• udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach 

wiekowych. 

c) szkoleniem ośrodkowym zawodników obejmującym: 

• szkolenie młodzieży w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs, 

zwanych dalej „OSSM”; 

• udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach 

wiekowych. 

W ramach zadania „Współzawodnictwo sportowe”, dofinansowaniu podlegają działania 

związane z udziałem reprezentacji Polski w: 

a) Letnich i Zimowych Igrzyskach Uniwersyteckich FISU2 (dalej również jako „Uniwersjada”); 

b) Akademickich Mistrzostwach Świata (dalej również jako „AMŚ”); 

c) Zimowym i Letnim Festiwalu Młodzieży Europy (dalej również jako „EYOF”). 

W ramach zadania „Organizacja zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich w ramach Grupy 

Wyszehradzkiej”, dofinansowaniu podlegają działania polskich związków sportowych 

związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”; 

2. Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”; 

3. stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające 

w obszarze kultury fizycznej, zwane dalej „stowarzyszeniami”. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację programu Minister w 2023 r. przeznacza kwotę ujętą                          

w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 w wysokości 184 000 000,00 zł, w tym na realizację 

działania związanego z: 

a) udziałem w EYOF, przeznacza się kwotę 2 500 000,00 zł; 

b) udziałem w Uniwersjadzie i AMŚ, przeznacza się kwotę 3 500 000,00 zł; 

c) organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, 

przeznacza się kwotę 1 000 000,00 zł  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać w terminie od dnia ogłoszenia Programu do dnia: 

a) 31 maja 2023 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników 

w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu 

Młodzieżowego; 

b) 30 września 2023 r. - w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich” 

w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współzawodnictwa sportowego; 

- osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać przez operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby 

Ministerstwa podany na stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/sport. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2023 r 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-

szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy2  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 

tel. (22) 2443 264 

Adres skrytki na ePUAP: /MSiT/SkrytkaESP 

 

kontakt@msit.gov.pl 

www.gov.pl/sport  

 

 

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy2
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy2
http://www.gov.pl/sport
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Zachować pamięć: polsko-niemieckie projekty młodzieżowe 
 

Program wspierający polsko-niemieckie i trójstronne projekty młodzieżowe realizowane                        

w miejscach pamięci związanych z nazistowskim terrorem. 

 

FUNDATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

 

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

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

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

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

 

CEL KONKURSU: Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)  ma na celu 
umożliwienie młodzieży z Polski i Niemiec (oraz ewentualnie kraju trzeciego) wspólnego 
odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania 
odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości.  

Poznawana historia stanowi dla młodzieży jednocześnie punkt wyjścia do pogłębionych 
rozważań na temat problemów występujących we współczesnym świecie, takich jak łamanie 
praw człowieka, wykluczenie, ksenofobia czy przejawy dyskryminacji. Podczas wspólnych 
warsztatów młodzież zastanawia się nad ich przyczynami, skutkami oraz możliwościami 
zapobiegania lub reagowania na te zjawiska.  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Aby projekt polsko-niemieckiej wymiany 
młodzieży mógł zostać dofinansowany w ramach programu „Zachować pamięć”, musi spełniać 
następujące kryteria: 

• Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami programu. Wszystkie zaplanowane 
działania, także te w części odnoszącej się do czasów współczesnych, nawiązują do 
tematyki projektu. 
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• Jego program obejmuje wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz 
pogłębione poznanie historii tego miejsca. Zachęcamy do realizowania projektów we 
współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmującymi się 
zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z oferty pedagogicznej tych placówek. 

• Co najmniej połowa programu poświęcona jest tematyce narodowego socjalizmu,                       
II wojny światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy 
(wraz ze wspólnym przygotowaniem i podsumowaniem tej części przez obydwie grupy 
stanowi co najmniej 50% całego projektu). 

• Program części historycznej odnosi się do współczesności i życia młodych ludzi,                                
i stworzony jest w oparciu o zagadnienia nurtujące uczestników. Z opisu i realizacji 
projektu wynika aktywny udział młodzieży w planowaniu i przebiegu programu. 

• Program składa się częściowo z warsztatów, podczas których młodzież, bazując na 
zdobytej wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów 
występujących we współczesnym świecie. 

• Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i podczas spotkania) do udziału                               
w projekcie i podejmowania trudnej tematyki historycznej oraz aktywnie biorą udział                    
w podsumowaniu programu. 

• W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju 
trzeciego. 

• Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera 
elementy edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada, np. 
jego historii, kultury, języka i życia codziennego. 

• Wspólny program trwa od 4 do 14 dni. 
• Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 14 do 26 lat. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz 

organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Projekty związane z okresem narodowego socjalizmu i II wojny światowej, 
obejmujące programem wizytę w miejscach pamięci oraz poznanie biografii świadków historii, 
wymagają od uczestników rzetelnego przygotowania, pogłębionej refleksji, a często także 
wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek muzealnych i pedagogicznych. Program 
„Zachować pamięć” pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na 
specjalnych zasadach: 

Projekty stacjonarne: 

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

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

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

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

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

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31.05.2023r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

 

KONTAKT: 

Piotr Kwiatkowski (wymiana szkolna) 

tel.: +48 22 5188932 (dla osób dzwoniących z Polski) 

tel.: +49 331 2847 933 (dla osób dzwoniących z Niemiec) 

e-mail: piotr.kwiatkowski@pnwm.org 

Dorota Bastos (pozaszkolna wymiana młodzieży) 

tel.: +49 331 2847931 

e-mail: dorota.bastos@dpjw.org 
 

Eksperyment Wymiana 
 

Dofinansowanie projektów międzynarodowych wymian młodzieży poruszających zagadnienia 

zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych. 

 

FUNDATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

 

O PROGRAMIE: Co może ułatwić młodzieży poruszanie się w stale zmieniającym się świecie? 

Umiejętność uczenia się przez samodzielne dociekanie i odkrywanie, poznawanie najnowszych 

technologii i międzykulturowe doświadczenia. Właśnie do tego zachęca program 

PNWM Eksperyment Wymiana – aby młodzi ludzie z Polski i Niemiec wspólnie, podczas 

międzynarodowych spotkań na żywo lub online, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu 

https://pnwm.org/projekty-online/
https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/
mailto:piotr.kwiatkowski@pnwm.org
mailto:dorota.bastos@dpjw.org
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nauk ścisłych, technologii, inżynierii. Decyzja, w jaki sposób to zrobią – czy zechcą zbudować 

mini-turbinę wiatrową, badać rodzime ptaki czy zająć się kodowaniem – należy do nich samych. 

 

CELE PROJEKTU:  STE(A)M - Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, 

technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). 

 

Celem programu jest zwiększenie wśród uczniów wiedzy z zakresu STE(A)M, twórczego                               

i krytycznego myślenia oraz międzynarodowego doświadczenia. Swobodne poruszanie się                     

w cyfrowej rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalające młodzieży lepiej 

zrozumieć współczesny świat i kształtować przyszłość. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Zasady realizacji projektu: 

• spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego; 
• temat wybrany wspólnie z grupą partnerską ma odnosić się do zagadnień z zakresu 

STE(A)M, 
• tytuł, opis projektu i zaplanowane działania odnoszą się do wybranego tematu, 
• minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której 

młodzież aktywnie eksperymentuje, odkrywa i prowadzi dokumentację podjętych 
działań, 

• wspólny program trwa od 4 do 14 dni, 
• grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 12 do 26 lat, 
• projekt zostanie podsumowany dokumentacją w wybranej przez siebie formie. 

Projekty stacjonarne:  

• dofinansowanie kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego. 

Projekty online i hybrydowe:  

• PNWM przyznaje dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz 
ryczałt organizacyjny i techniczny lub ryczałt trener online. 

Ponadto na dni programu realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną 
PNWM może przyznać dofinansowanie według stawek jak w projektach realizowanych                              
w placówkach kształceniowych. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać szkoły, 

organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31.05.2023r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  

https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/  

 

https://pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/
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KONTAKT: 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

Telefon: 22 518 89 10; 22 617 04 48 

E-mail: biuro@pnwm.org 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: 

Mój elektryk 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: Mój elektryk. Nabór 

wniosków o dofinansowanie w formie dotacji prowadzony jest w okresie do 30 września 2025 

r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. 

 

FUNDATOR: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

CEL KONKURSU: Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez 

dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych                                     

w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego 

pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e wykorzystujących do napędu wyłącznie energię 

elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię 

elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub 

wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych 

substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa                   

w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077). Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd 

kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem 

zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, 

importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km. 

 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Uprawnieni Beneficjenci: 

• Jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305); 

• Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1383); 

• Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: 
Dz.U. z 2021 poz. 162); 

mailto:biuro@pnwm.org
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• Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o 
stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2261); 

• Fundacje w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2020 
poz. 2167); 

• Spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 648); 

• Rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1655, z późn. zm.); 

• Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 
• Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku 

państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych 
kościołów i związków. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Budżet naboru wynosi do 200 000 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. 

Wartość dofinansowania to: 

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1 
• dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł 

lub 
• dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego 

przebiegu powyżej 15 tys. km 
Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł 
Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1 

• dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł 
lub 

• dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku 
deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km 

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e 
• dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 września 2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania 

środków alokacji. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-

niz-osoby-fizyczne 

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej 
WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/. 

KONTAKT: w sprawie programu: mojelektryk@nfosigw.gov.pl 

 

 

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne
https://gwd.nfosigw.gov.pl/
mailto:mojelektryk@nfosigw.gov.pl
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Konkurs Ministra Sportu i Turystyki 

 

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru 

wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2023 roku. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.  

 

FUNDATOR: Minister Sportu i Turystyki  

 

O PROGRAMIE: Celem Programu jest: stworzenie zawodnikom z niepełnosprawnościami 

optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich              

i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata                                    

i mistrzostwach Europy; umożliwienie zawodnikom udziału w zawodach mistrzowskich, 

międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich wyników sportowych, w tym 

uzyskania kwalifikacji paraolimpijskiej i do igrzysk głuchych; zapewnienie zawodnikom 

niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości 

realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Programu wyróżniono następujące 

zadania: przygotowania do igrzysk paraolimpijskich; przygotowania do igrzysk głuchych; 

przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych 

programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać: 

polskie związki sportowe; organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające                            

w obszarze sportu wyczynowego osób z niepełnosprawnościami.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację Programu Minister w 2023 r. przeznaczył kwotę ujętą                    

w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. w wysokości: 35 000 000,00 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie                       

do dnia 30 listopada 2023 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 

internetowej organizatora konkursu: https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-programu-

dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-

szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych-w-2023-roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-programu-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych-w-2023-roku
https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-programu-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych-w-2023-roku
https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-programu-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych-w-2023-roku
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 AKTUALNE KONKURSY  - nabory ciągłe 

 

Program grantowy Fundacji Komputronik – nabór ciągły 
 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości pozyskania grantów na poszerzanie możliwości dzieci 

i młodzieży, a także na ogólnie rozumiany rozwój społeczny! Nabór prowadzony jest w trybie 

ciągłym! 

FUNDATOR: Fundacja Komputronik 

O PROGRAMIE: Fundacja Komputronik powstała z myślą o młodych i ambitnych ludziach, 
którzy mają utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii. Skupiają się na inspirujących i 
kreatywnych projektach z pogranicza edukacji i innowacji. 

CEL KONKURSU: Dawać szansę na rozwój ludziom ambitnym, którzy z powodów 
ekonomicznych lub społecznych nie są w stanie pokonać barier oddzielających ich od świata 
wielkich możliwości. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• Wsparcie charytatywne może zostać udzielone w postaci pomocy materialnej, np. 
dotacje pieniężne czy karty podarunkowe oraz pozamaterialnej, np. szkolenia. 

• Wsparcie charytatywne przyznawane jest na podstawie oceny potencjalnego wpływu 
na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów poszczególnych projektów. 

• Przyznane wsparcie można wykorzystać wyłącznie do realizacji celów zawartych we 
wniosku o przyznanie wsparcia charytatywnego np. zakup potrzebnego sprzętu. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wsparcie skierowane jest dla osób bądź instytucji, które już 
posiadają inspiracje i przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we 
wniosku.                          

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór prowadzony jest w trybie ciągłym 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu https://fundacjakomputronik.pl/ 

KONTAKT: 

E-MAIL: KONTAKT@FUNDACJAKOMPUTRONIK.PL 

https://fundacjakomputronik.pl/
mailto:KONTAKT@FUNDACJAKOMPUTRONIK.PL
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PROGRAM GRANTÓW Fundacji Lotto - nabór ciągły 

 
Zapraszamy do składania wniosków w programie, w ramach którego można uzyskać granty na 
inicjatywy organizacji non-profit dotyczące takich obszarów działań jak: sport, kultura i 
tradycja, historia, edukacja, pomoc społeczna oraz ekologia. Nabór prowadzony jest w trybie 
ciągłym. 
 
FUNDATOR: Fundacja Lotto 

O PROGRAMIE:  Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych 
organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, 
instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie 
darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, pomocy społecznej i 
ekologii. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Inicjatywy organizacji non-profit zgodne z celami statutowymi Fundacji. 
Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: 

1. Sport. 
2. Kultura i tradycja, historia. 
3. Edukacja. 
4. Pomoc społeczna. 
5. Ekologia. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o Wsparcie, to podmioty działające na rzecz dobra 
publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i 
prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Są to, m.in: stowarzyszenia, 
fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, 
domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, szpitale, domy dziecka oraz inne 
organizacje/instytucje. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu: https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow 

KONTAKT: 

tel. (22) 290 29 03 

e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl , www.facebook.com/FundacjaLOTTO   

https://www.fundacjalotto.pl/wp-content/uploads/2023/01/Regulamin_Program-Grantow_2023.pdf
https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow
mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.facebook.com/FundacjaLOTTO
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VII edycja Konkursu grantowego Projektu Lekcja:Enter 
 

Projekt „Lekcja: Enter” realizowany jest przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w ramach osi 

priorytetowej III - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020. Nabór wniosków grantowych ma charakter ciągły. 

 

FUNDATOR: Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli                                                

z wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania aktywizujących metod nauczania 

podczas lekcji.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się: 

• placówki doskonalenia nauczycieli 
• organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli 
• jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia 

nauczycieli 
• szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy                               

z placówkami doskonalenia nauczycieli. 

Podmiot ma możliwość składania wniosku na jedno województwo lub wniosku na kilka 
województw jednocześnie. Nie ma limitów co do liczby składanych wniosków oraz liczby 
zawieranych partnerstw. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Kwota grantu wynosi od 150 000 zł do 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu 

grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

VII nabór wniosków grantowych ma charakter ciągły. Wnioski będą oceniane według kolejności 

ich złożenia. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 8 miesięcy. Planowana data zakończenia 

projektu w VII naborze nie może być późniejsza niż 15 maja 2023 r. Wnioski muszą być złożone 

nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://lekcjaenter.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-grantowy 

 

KONTAKT: 

Kontakt dla wnioskodawców 

kontakt@lekcjaenter.pl 

 

Fundacja PZU - Dotacje pozakonkursowe 
 

Fundacja PZU wznowiła nabór wniosków w trybie pozakonkursowym od 1 września br., 

pierwszeństwo otrzymania dotacji mają organizacje, których projekty nie były dotowane                        

w poprzednich latach. 

 

FUNDATOR: Fundacja PZU 

 

O PROGRAMIE: Wsparcie mogą uzyskać organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują 

coraz lepsze, nowatorskie projekty. Ceniona jest innowacyjność i skuteczność działań, które 

przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu 

finansowania projektu z otrzymanej dotacji. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Fundacja finansuje przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi, tj. w zakresie: 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

• działalności charytatywnej, 
• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
• ochrony i promocji zdrowia, 
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
• działań na rzecz mniejszości narodowych, 
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 

oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach, 
• ratownictwa i ochrony ludności, 
• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, 

https://lekcjaenter.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-grantowy
mailto:kontakt@lekcjaenter.pl
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• promocji i organizacji wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz 
realizacji celów Fundacji 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy 

kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe 

w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje                        

i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie 

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

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego, posiadające osobowość prawną. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór trwa cały rok.  

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line. Wniosek powinien być złożony nie 

później niż na 40 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia realizacji Projektu. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 

 

KONTAKT: 

Biuro Fundacji PZU  

rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa 

tel.:  (022) 582 25 38 

e-mail: fundacja@pzu.pl 

 

Magdalena Kropornicka 

Koordynator - Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji 

tel.  (022) 582 32 21 

e-mail:  makropornicka@pzu.pl 

Konsultacje telefoniczne w godz. 9.00-14.00;  16.00-17.00 

 

NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 
 

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności 

edukacyjnej banku centralnego. – nabór ciągły 

 

FUNDATOR: Narodowy Bank Polski 

 

CEL KONKURSU:   

W szczególności celami działalności edukacyjnej są: 

• upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie 
postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
mailto:fundacja@pzu.pl
mailto:makropornicka@pzu.pl
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• zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat 
roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej  
i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych), 

• kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 
• upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 
• przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy 

podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym  
i korzystaniu z usług finansowych, 

• popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 
• promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału 

społecznego związanego z rozwojem gospodarczym. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie: 
• inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP, 
• rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz 

po 45 roku życia), 
• zarządzanie przedsiębiorstwem, 
• gospodarowanie budżetem domowym, 
• zapobieganie wykluczeniu finansowemu, 
• pieniądz, 
• gospodarka rynkowa, 
• instytucje i usługi finansowe, 
• nowe horyzonty myśli ekonomicznej. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty: 

▪ osoby prawne, 

▪ inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / 
zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze 
samorządowe. 

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność 

gospodarczą. 

 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 30 tys. PLN.  
Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej. 
Każdy projekt jest inny, więc również wkład własny powinien być przewidziany przez 
wnioskodawcę indywidualnie. W ramach wkładu własnego można ująć wycenioną kwotę 
wkładu rzeczowego lub osobowego. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 22 185 13 36 i 22 185 28 53, 

wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl 

 

Fundusz Solidarności z Ukrainą 
 

Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które w sposób 
systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. 
Dotacje otrzymać mogą organizacje świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, 
prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę,  
a także oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc  
w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych 
warunkach, etc.). Nabór odbywa się w trybie ciągłym. 

FUNDATOR: Fundusz Solidarności z Ukrainą 

 

O PROGRAMIE: Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które  
w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną  
w Ukrainie. Dotacje otrzymać mogą organizacje świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, 
medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę, a także 
oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu 
zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych warunkach, etc.). 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Przyznane dotacje będzie można przeznaczyć 
na wszystkie koszty niezbędne do funkcjonowania organizacji: zatrudnienie dodatkowego 
personelu, koszty koordynacji, komunikacji i transportu, wynagrodzeń specjalistów 
(psychologów, tłumaczy, prawników, asystentów kulturowych etc.),  koszty wynajęcia, 
wyposażenia i utrzymania lokalu, zakup sprzętu, opłat telefonicznych i mediów, księgowości, 
wszystkie inne koszty uzasadnione kryzysową sytuacją, których nie można sfinansować  
z innych źródeł (zbiórek, grantów, środków publicznych czy darowizn). 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wsparcie z Funduszu otrzymać będą mogły zaproszone imiennie organizacje społeczne, które 
mają doświadczenie i kompetencje w pracy z i na rzecz uchodźców/czyń i migrantów/tek oraz 
współpracują z innymi organizacjami i instytucjami. Wspierane będą również wysiłki na 
rzecz koordynacji działań pomocowych prowadzonych przez organizacje na poziomie lokalnym 
i ogólnopolskim oraz w różnych obszarach wsparcia. 
 
 
 
 

mailto:sekretariat.dew@nbp.pl
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WYSOKOŚĆ DOTACJI:   
Uzależniona będzie od potrzeb i planu działań przedstawionych we wniosku.  Organizacje, które 
otrzymają dotacje na działania, będą mogły uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe, techniczne 
i logistyczne na podniesienie bezpieczeństwa swojego funkcjonowania w kontekście nowych 
wyzwań, w tym szczególnie bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony danych osobowych. 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór w trybie ciągłym 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/  

 

KONTAKT: ukraina@batory.org.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;  

https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/
mailto:ukraina@batory.org.pl
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• 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 

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO wspieranie lokalnych działań 

strażniczych w Polsce 
  

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek  

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

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

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

mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, 

dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest zatem 

nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach osób, 

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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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:   

• ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, o  ochrona praw 

obywatelskich i wartości konstytucyjnych,   

• prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych, o  

przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym,   

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

• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  •  zrealizowana będzie do 3 

miesięcy od podpisania umowy.   

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu planujemy wesprzeć 

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

nawiązujące do niej, o następującym charakterze:  

• systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;  

• konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany  

w wybranym obszarze życia publicznego;  

• działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce  

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

z działalności strażniczej wnioskodawcy.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:   

• fundacje,   

• stowarzyszenia,   

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

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania.   

 

 

 

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

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

Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 

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

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI: w ramach szybkich grantów wsparcie w wysokości do 3 000 zł  
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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  ,n00-031 Warszawa   

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

julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl  

www.funduszobywatelski.pl    

 

Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny 
 

Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce służy wsparciu 

kwotą do 10 tysięcy złotych projektów mających na celu zachowanie i utrwalanie pamięci                       

o historii i kulturze Żydów oraz ochronie ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem 

działań lokalnych angażujących miejscowe społeczności. Przyjęcia Wniosków w trybie 

interwencyjnym odbywają się bez ograniczeń czasowych. 

 

FUNDATOR: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  

 

O PROGRAMIE: Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce służy 

wsparciu kwotą do 10 tysięcy złotych projektów mających na celu zachowanie i utrwalanie 

pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochronie ich dziedzictwa ze szczególnym 

uwzględnieniem działań lokalnych angażujących miejscowe społeczności. Od 2013 r., w ramach 

swoich działań, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wsparło przeszło 200 

inicjatyw zrealizowanych w historycznych granicach Polski.  

Wśród nich znajdują się upamiętnienia, publikacje, działania edukacyjne i wydarzenia 

kulturalne. Tryb interwencyjny przeznaczony jest do niezwłocznego wsparcia pilnych 

projektów, których realizacja w opinii Komisji nie może zostać przełożona do dnia ogłoszenia 

Konkursu Grantowego.  

 

CEL PROGRAMU:  Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze 

Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych 

włączających miejscowe społeczności.  

Tryb interwencyjny przeznaczony jest do niezwłocznego wsparcia pilnych projektów 

związanych z wandalizmem, uszkodzeniami przez działania siły wyższej itp., które to w opinii 

Komisji Grantowej nie mogą czekać na kolejne konkursy grantowe.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Programu dofinansowane mogą być 

następujące typy projektów: Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń, 

Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku w tym upamiętniania tych miejsc,  

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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Edukacyjne,  

Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie,  

Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne),  

inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia  

 

DLA KOGO: W Programie grantowym mogą wziąć udział następujące podmioty zarejestrowane 

w Polsce, takie jak:  

 

1. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe, 

2. związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713), 

3. fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r., 

4. kościelne osoby prawne 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, 

5. państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności: 

• teatry,  

• kina, 

• instytucje filmowe,  

• muzea,  

• biblioteki,  

• opery,  

• operetki,  

• filharmonie,  

• domy kultury,  

• ogniska artystyczne,  

• galerie sztuki,  

• ośrodki badań i dokumentacji, 

• publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze, 

• grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy                                       

z podmiotami wymienionymi w pkt a-e powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą 

i spełnią wszystkie wymagania określone niniejszym Regulaminem.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 10 000,00 zł   

 

KWOTA DOTACJI NA ZADANIE: do 10 000,00 zł  

wymagany całkowity wkład własny: 10%  

 

DO KIEDY: Przyjęcia Wniosków w trybie interwencyjnym odbywają się bez ograniczeń 

czasowych.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: do 31.12.2023  
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 

internetowej organizatora konkursu: https://szih.org.pl/program-grantowy/  

 

KONTAKT:  

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (dalej „Stowarzyszenie”) 

ul. Tłomackie 3/5  

00-090 Warszawa 

 

Fundusz Praw Kobiet 
 

Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz ochrony praw 

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

 

ORGANIZATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

O PROGRAMIE: W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa 

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

ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, 

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

organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw 

kobiet i udzielającym im pomocy. 

 

CEL KONKURSU: Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na 

rzecz ochrony praw kobiet i udzielających im pomocy 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Pomoc doraźna: 

– prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki  

i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania 

przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; 

– organizacja i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym  

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

2. Wsparcie i doradztwo: 

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

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

w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań 

prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji. 

3. Działania prawne i rzecznicze: 

– podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, 

przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), 

– dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi. 

 

 

https://szih.org.pl/program-grantowy/
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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 

 

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny 
 

FUNDATOR: Fundacja Batorego  

 

O PROGRAMIE: W maju 2021 uruchomiony został Fundusz oferujący wsparcie lokalnym grupom 

nieformalnym działającym na rzecz ochrony klimatu. Fundusz skierowany jest do młodych 

aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie z mniejszych miast i miejscowości.  

Działacie na rzecz ochrony klimatu? Chcecie się przeciwstawiać procesom, które niszczą klimat, 

doprowadzając do nieodwracalnych i groźnych dla przyszłych pokoleń zmian? Chcecie wywierać 

presję na decydentów, by podjęli działania? A może chcecie podjąć lokalną inicjatywę na rzecz 

ochrony przyrody, docierać do sprawdzonych informacji, obalać mity, dyskutować                                        

o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach katastrofy klimatycznej? 

 

Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone 

osiemnaście lat? Ten Fundusz jest dla Was!   

 

CEL KONKURSU:  

• popularyzacja aktualnej wiedzy na temat zmian klimatu,  

• upowszechnianie rzetelnych analiz i raportów o ekologicznych, społecznych                                       

i ekonomicznych konsekwencjach zmian klimatu,  

• zaangażowanie społeczności lokalnej i wzmacnianie działania młodych osób na rzecz 

ochrony klimatu.  

 

 

 

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


     

80  

   

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Grupa może złożyć wniosek o dotację                                  

w wysokości do 1000 zł na działania, które: 

• popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,  

• upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych                                               

i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,  

• angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony 

klimatu.  

Z dotacji sfinansować można np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów 

biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.).  

 

Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Lokalne, co najmniej trzyosobowe, młodzieżowe grupy 

nieformalne złożone z aktywistów klimatycznych. Co najmniej jeden członek grupy musi mieć 

skończonych 18 lat. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów 

klimatycznych, szczególnie z mniejszych miast i miejscowości.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacja w wysokości do 1000 zł na działania, np.: organizacja warsztatów, 

wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, 

happeningów, etc. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski o dotacje przyjmowane są w trybie ciągłym.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 

internetowej organizatora konkursu: https://www.batory.org.pl/dotacje/mlodziezowy-

fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0 

   

KONTAKT: Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: 

Agnieszka Zowczak - azowczak@batory.org.pl Alina Wasilewska - awasilewska@batory.org.pl  

 

 

Konkurs interwencyjny 
 

Zapraszamy do składania wniosków w programie, w ramach którego dofinansowane są projekty 

wpływające na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wnioski można składać w trybie 

ciągłym do 22 maja 2023 roku do godz. 12.00. 

 

OPERATOR: Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji                                 

i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

 

 

 

https://www.batory.org.pl/dotacje/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0
https://www.batory.org.pl/dotacje/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0
mailto:awasilewska@batory.org.pl
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O PROGRAMIE: Program opiera się na następujących wartościach: poszanowanie godności 

ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw 

osób należących do mniejszości. Program jest realizowany z przestrzeganiem zasad dobrego 

rządzenia (rozumianego jako zarządzanie w sposób partycypacyjny i włączający, 

odpowiedzialny, transparentny, efektywny i skuteczny, przy zerowej tolerancji dla korupcji), 

zrównoważonego rozwoju, dążenia do zapewnienia długotrwałego rozwoju gospodarczego, 

spójności społecznej i troski o ochronę środowiska. W realizacji Programu stosowane jest 

podejście zorientowane na osiągnięcie rezultatów i zarządzanie ryzykiem. 

 

CEL PROGRAMU: wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz 

upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem i wyrównywanie ich szans. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty muszą wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się                         

w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.: 

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci), 

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, 

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska). 

 

UWAGA: Działania stanowiące reakcję na wojnę w Ukrainie mogą być przedmiotem projektów 

interwencyjnych, ale muszą wpisywać się w ogólne cele Programu (rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego), dotyczyć przynajmniej jednego z wyznaczonych w nim obszarów wsparcia 

oraz spełniać ogólne zasady konkursu interwencyjnego. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcami mogą być:  

• stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe,  

• fundacje,  

• związki stowarzyszeń,  

• spółdzielnie socjalne, 

• spółki non-profit, 

• koła gospodyń wiejskich  

• kościelne osoby prawne  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

• minimalna kwota grantu: 6000 EUR, 

• maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR, 

• wkład własny: nieobowiązkowy, 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

 

1. termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 

19.05.2023); 

2. termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 

16.06.2023); 

3. termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 

14.07.2023). 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 3 do 8 miesięcy, 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR06g9-

CcONrhu4O3KEdehgkpMSHhSOfqzMYkStO-gpNbIOLvzTdeGq24p0  

 

KONTAKT: 

Dla województwa wielkopolskiego: 

• Lidia Kaczmarek - +48 531 092 201 - lkaczmarek.aofr@frdl.org.pl 

• Anna Szumkowska - +48 531 094 900 - aszumkowska.aofr@frdl.org.pl 

Iwona Szablewska - +48 693 128 557 - iszablewska.aofr@frdl.org.pl 

 

Dotacje Fundacji Castoramy 
 

Zachęcamy do skorzystania z dotacji, których celem będzie wspieranie nowych i istniejących 

inicjatyw, koncentrujących się na zapewnieniu dobrych domów i poprawie przestrzeni 

społecznej, tym najbardziej potrzebującym pomocy.  

 

OPERATOR: Fundacja Castoramy 

 

O PROGRAMIE: Dobre domy nigdy nie były dla nas ważniejsze niż teraz. W dzisiejszych czasach 

miliony z nas żyją w pokojach, mieszkaniach czy domach, które są zbyt małe, za ciemne, zimne 

i wilgotne. Dla niektórych nawet taka przestrzeń wydaje się być nieosiągalnym marzeniem. Dla 

zbyt wielu z nas to nie jest jedynie wizja surowej rzeczywistości życia codziennego - to jedyna 

perspektywa przyszłości, którą mamy. Ale my wiemy, że dom to nie tylko schronienie, 

przestrzeń, czy miejsce, które pomaga nam przetrwać. Dlatego naszą misją jest pomóc, tak 

wielu osobom, jak wielu damy radę, w poprawie warunków mieszkaniowych. Będziemy 

pomagać ludziom poczuć, jak to jest posiadać dobry dom. Bo dobre domy zmieniają życie ludzi. 

 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR06g9-CcONrhu4O3KEdehgkpMSHhSOfqzMYkStO-gpNbIOLvzTdeGq24p0
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR06g9-CcONrhu4O3KEdehgkpMSHhSOfqzMYkStO-gpNbIOLvzTdeGq24p0
mailto:lkaczmarek.aofr@frdl.org.pl
mailto:aszumkowska.aofr@frdl.org.pl
mailto:iszablewska.aofr@frdl.org.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Fundacja będzie wspierać nowe i istniejące 

inicjatywy, które koncentrują się na zapewnieniu dobrych domów i poprawie przestrzeni 

społecznej, tym najbardziej potrzebującym pomocy. 

Może to oznaczać pracę z organizacjami, które pomagają zapobiegać bezdomności, lub które 

wspierają ludzi mających problemy z warunkami mieszkaniowymi, lub mogą zapewnić wsparcie 

na odnowienie schronienia oraz przestrzeni społecznej, pomagając stworzyć domową 

atmosferę. Fundacja będzie współpracować z organizacjami charytatywnymi, a także lokalnymi 

organizacjami i społecznościami aby zapewnić, że wsparcie jest kierowane w taki sposób, aby 

pomóc ludziom, którzy najbardziej tego potrzebują. 

 

Fundacja Castorama obsługuje wnioski od osób indywidualnych tylko za pośrednictwem 

organizacji charytatywnej lub innej organizacji pożytku publicznego. Aby ubiegać się o wsparcie 

osoby potrzebujące muszą być reprezentowane przez jedną z wymienionych organizacji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Zarejestrowana organizacja charytatywna, pożytku publicznego, lub inny podmiot prowadzący 

taką działalność. Organizacja aplikująca o wsparcie powinna spełniać kilka kryteriów: 

 

• być zarejestrowaną organizacją charytatywną lub organizacją pożytku publicznego, 

• nieść pomoc w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osobom będącym                            

w potrzebie na skutek trudności finansowych, choroby, niepełnosprawności lub innej 

ciężkiej sytuacji, 

• realizować projekty związane z zapewnieniem, utrzymaniem, naprawą i poprawą 

warunków mieszkaniowych i przestrzeni publicznych lub udzielaniem porad i wsparcia 

mieszkalnego. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok. Składanie 

wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line poprzez formularz aplikacyjny. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  

https://www.castorama.pl/fundacja-castorama  

 

KONTAKT: 

Fundacja Castorama 

Ul. Krakowiaków 78 

02-255 Warszawa 

e-mail: fundacja@castorama.pl 

 

 

https://www.castorama.pl/fundacja-castorama


     

84  

   

Dotacje Fundacji mBanku 
 

Dotacje mBanku to całoroczny program, w którym można uzyskać finansowanie 

matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu.  

 

OPERATOR: Fundacja mBank. 

 

O PROGRAMIE: Dotacje mBanku to całoroczny program, w którym można uzyskać finansowanie 

matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu. Od 2014 roku mFundacja przyznała 

dotacje 551 projektom matematycznym na łączną kwotę blisko 4,5 miliona złotych. Od 

października 2022 do września 2023 mFundacja przyznawać będzie dotacje projektom, które 

łączą edukację matematyczną z ekologią. Bezpośrednim źródłem inspiracji ma być wydana 

książka pt. „Matematyka na zielono”.  Szczególna uwaga zwracana będzie na projektach, przy 

których współpracować będą nauczyciele matematyki i przyrody/biologii.  Za taką współpracę 

będą przyznawane dodatkowe punkty. 

 

Jak to będzie działać? Należy pobrać ebook, zainspirować się i złożyć prosty wniosek. Decyzje 

ogłaszane będą na bieżąco, raz w miesiącu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Odbiorcami działań powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole średniej). 

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, m.in. konkursy, specjalne lekcje, dodatkowe zajęcia, 

spotkania i warsztaty, a także działania łączące wiele dziedzin, których wspólnym mianownikiem 

będzie matematyka. Wszystko, co może pokazać matematykę inspirującą, ciekawą, praktyczną 

i wszechobecną. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie mogą występować: 

• NGOsy działające dłużej niż 1 rok 

• szkoły publiczne 

• przedszkola publiczne 

• biblioteki 

• uczelnie wyższe 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Kwota dofinansowania nie jest z góry określona. Budżet projektu powinien być dostosowany do 

jego charakteru i liczby uczestników. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Dotacje przyznawane są raz w miesiącu: 

• 20.03.2023 (termin przyjęcia wniosku); 27.03.2023 (termin rozpatrzenia wniosku) 

• 17.04.2023 (termin przyjęcia wniosku); 24.04.2023 (termin rozpatrzenia wniosku) 

• 22.05.2023 (termin przyjęcia wniosku); 29.05.2023 (termin rozpatrzenia wniosku) 

• 19.06.2023 (termin przyjęcia wniosku); 26.06.2023 (termin rozpatrzenia wniosku) 

• 24.07.2023 (termin przyjęcia wniosku); 31.07.2023 (termin rozpatrzenia wniosku) 

• 21.08.2023 (termin przyjęcia wniosku); 28.08.2023 (termin rozpatrzenia wniosku) 

• 18.09.2023 (termin przyjęcia wniosku); 25.09.2023 (termin rozpatrzenia wniosku) 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/  

 

KONTAKT: 

Fundacja mBanku 

ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa 

 Adres e-mail: fundacja@mbank.pl  

Koordynatorka programów mFundacji - Monika Czajkowska - tel. +48 514 957 987 

 

 

 AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 
 

ZESTAWIENIE STYPENDIÓW KRAJOWYCH 
 
Stypendium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie 

2023 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. już od 9 lat wspiera 
zdolnych studentów i doktorantów w podejmowaniu innowacyjnych projektów naukowych, 
związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. O stypendia naukowe finansowane przez 
Spółkę mogą ubiegać się studenci czterech warszawskich uczelni. 

O Programie : Program stypendialny to autorski projekt realizowany od 2014 roku przez MPWiK 
Warszawa, adresowany do osób, które podejmą się napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej, 
magisterskiej lub doktorskiej dotyczącej działalności przedsiębiorstwa. Można zgłosić własny, 
innowacyjny pomysł lub wybrać temat z listy zaproponowanej przez Spółkę. 

 

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
mailto:fundacja@mbank.pl
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O stypendium ubiegać się mogą studenci: 

• Politechniki Warszawskiej 
• Wojskowej Akademii Technicznej 
• Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
• Uniwersytetu Warszawskiego 

Program stypendialny jest skierowany do studentów studiów I stopnia (będących na co najmniej 
trzecim roku studiów), II stopnia, jednolitych studiów magisterskich (będących na co najmniej 
czwartym roku studiów) oraz osób realizujących doktoraty. 

Dlaczego warto się zgłosić? 

Dzięki  programowi studenci mają zagwarantowane comiesięczne stypendium. Środki 
finansowe umożliwiają m.in. pozyskanie funduszy na realizację badań do pracy dyplomowej lub 
rozprawy doktorskiej. Stypendyści dostają również możliwość odbycia stażu pod opieką 
profesjonalistów w największym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce i 
jednym z największych w Europie. To również niepowtarzalna okazja, aby zwiększyć swoją 
atrakcyjność na rynku pracy. Program oferuje także możliwość realizacji innowacyjnych 
projektów badawczych oraz wsparcie merytoryczne. Projekt stypendialny realizowany przez 
MPWiK cieszy się dużym zainteresowaniem – do tej pory stypendium otrzymało 32 studentów 
i doktorantów. 

Jak zostać stypendystą? 

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać mailowo 
na adres stypendia@mpwik.com.pl lub złożyć w wersji papierowej w naszej siedzibie z 
dopiskiem na kopercie „Program stypendialny” do 6 lutego 2023 roku. Wnioski są rozpatrywane 
dwa razy w roku – w lutym oraz we wrześniu. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: mpwik.com.pl 

Program stypendialny HORYZONTY 

Rusza rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty. To kompleksowe wsparcie dla 
uczniów i uczennic w całej Polsce.  

Program skierowany jest do młodych ludzi z aspiracjami, którym trudno byłoby je realizować 
bez wsparcia, także finansowego. Organizatorzy zapraszają ósmoklasistów, którzy pochodzą z 
małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się w wymarzonym liceum lub technikum w dużym 
mieście. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. 

Kryteria formalne 

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty średni miesięczny dochód w rodzinie nie może 
przekraczać 1550 zł netto na osobę. Kandydat lub kandydatka musi też: 

 

mailto:stypendia@mpwik.com.pl
https://www.mpwik.com.pl/view/program-stypendialny
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• kończyć w tym roku szkołę podstawowa, 
• pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców, 
• planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacja EFC, 
• do 31 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Co w ramach stypendium? 

Program Stypendialny Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic w całej 
Polsce. Fundacja EFC już od 12 lat daje im możliwość nauki w najlepszych liceach i technikach w 
dużych miastach. Od 2016 roku robi to w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. 

EFC towarzyszy Stypendystom i Stypendystkom w odkrywaniu mocnych stron, nabieraniu 
pewności siebie, w realizacji pasji – czyli w odnajdywaniu najlepszej dla siebie drogi. Praca 
przebiega metodą tutoringu. Stypendyści nigdy nie są sami – mogą liczyć na wsparcie 
Koordynatora czy Koordynatorki w mieście nauki, jak również fundacyjnych psycholożek i 
rówieśników. Przygoda z programem trwa kilka lat, daje niesamowitą satysfakcję i otwiera nowe 
możliwości. 

• Stypendium Horyzonty przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. 
• Program pokrywa koszty mieszkania i wyżywienia w bursie oraz biletów komunikacji 

miejskiej. 
• Program wspiera finansowo rozwój zainteresowań i pasji. 
• Znajomość języków obcych jest ważna – dlatego Program finansuje naukę w szkole 

językowej i egzaminy na certyfikaty. 
• W ramach programu stypendialnego organizowane są i finansowane wakacje i ferie, 

podczas których stypendyści uczą się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy 
snowboardzie i przede wszystkim dobrze bawią! 

• Program pomaga odnaleźć się w mieście nauki i nowej szkole, towarzyszy i otacza 
opieką. 

• Koleżanki i koledzy, doświadczona i zaangażowana kadra oraz fundacyjne psycholożki – 
zawsze można liczyć na ich pomoc i wsparcie. 

Jak aplikować? 

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy do 31 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełnia 
go kandydat lub kandydatka do stypendium razem ze swoim rodzicem lub opiekunem 
prawnym. 
Więcej szczegółów na temat warunków otrzymania stypendium oraz zasad rekrutacji znajduje 
się w Regulaminie programu stypendialnego. 

Organizatorzy zapraszają do kontaktu z odpowiednim Koordynatorem lub Koordynatorką 
regionalną, albo z biurem Fundacji EFC: biuro@efc.edu.pl +48 696 647 175 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: efc.edu.pl 

 

 

https://efc.edu.pl/efc_files/regulamin_Horyzonty.pdf
https://efc.edu.pl/programy/horyzonty/koordynatorzy-regionalni
https://efc.edu.pl/programy/horyzonty/koordynatorzy-regionalni
mailto:biuro@efc.edu.pl
https://efc.edu.pl/programy/horyzonty
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Program stypendialno-rozwojowy „Klasa” Fundacji BNP Paribas 

„Klasa” to autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla wyróżniających 
się w nauce absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych 
liceach w większych miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. 

Do tej pory z programu skorzystało 873 stypendystów z 525 miejscowości w Polsce. Obecnie 
stypendyści mogą wybrać 1 z czołowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu, Gdyni lub Szczecinie. 

21. rekrutacja do programu potrwa do 16 kwietnia 2023 roku. 

Co oferuje „Klasa”? 

Stypendium obejmuje: 

•  pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe, 
podręczniki, wycieczki szkolne, spotkania rozwojowe, stałą opiekę wychowawcy                             
i pedagogów, 

• stypendium finansowe na I roku studiów, 
• udział w wyjazdach integracyjnych i wakacyjnych, 
• wsparcie działań wolontariackich, 
• dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy. 

Kto może wziąć udział w programie? 

Kryteria przyjęcia: 

• dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,0 po I semestrze ósmej klasy szkoły 
podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub 
inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne, 

• chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie, 
• motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami wolontariackimi, 
• dochód nieprzekraczający 1 700 zł na osobę w rodzinie, 
• rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej. 

Jak się zgłosić? 

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej 
Fundacji. Tam też znajdują się wszystkie aktualne informacje. 

Rekrutacja potrwa do 16 kwietnia 2023 roku. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Fundacji BNP Paribas.  

 

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/nasze-inicjatywy/program-stypendialny-klasa
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ZESTAWIENIE STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH 

- SPRAWDŹ STYPENDIA WYJAZDOWE 
 

Stypendia dla liderów zmian społecznych 
 

FUNDATOR: Atlas Corps  

O PROGRAMIE: Stypendium Atlas Corps to 12-18 miesięczne stypendium w Stanach 

Zjednoczonych skierowane do liderów zmian społecznych. Stypendyści wykonują pracę                           

w pełnym wymiarze godzin dla organizacji goszczących w celu rozwijania umiejętności 

przywódczych. Stypendyści wezmą również udział w serii zajęć organizowanych przez the Atlas 

Corps Global Leadership Lab oraz będą mieli okazję nawiązać kontakty z innymi uczestnikami 

stypendium. Ze względu na obecną sytuację, Organizatorzy uruchamiają stypendium mieszane, 

które łączy działania prowadzone przez Internet, w których stypendyści mogą brać udział będąc 

ze swoich krajów pochodzenia/zamieszkania, z działaniami w Stanach Zjednoczonych. Dokładny 

czas realizacji amerykańskiego komponentu stypendium będzie zależał od wytycznych 

dotyczących ochrony zdrowia, podróży i wiz.  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Stypendyści i stypendystki otrzymają: 

ubezpieczenie zdrowotne, pokrycie kosztów przelotu oraz opłatę uiszczoną za wniosek wizowy, 

stypendium na pokrycie kosztów życia (jedzenie, transport, wspólne mieszkanie).  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Aplikować mogą osoby posiadające: od 2 do 10 lat 

odpowiedniego doświadczenia w sektorze społecznym, które może obejmować organizacje 

pozarządowe/non-profit, firmy, przedsiębiorstwa społeczne lub organizacje medialne stopień 

licencjata lub równorzędny znajomość języka angielskiego wiek 35 lub mniej zobowiązanie do 

powrotu do kraju ojczystego po 12-18-miesięcznym stażu zaangażowanie w życie                                          

z podstawowego stypendium, które obejmuje wyżywienie, wspólne mieszkanie i lokalny 

transport. Chociaż Atlas Corps poszukuje kandydatów z wielu różnych specjalizacji, 

priorytetowo traktuje kandydatów, którzy mają co najmniej dwa lata doświadczenia w pełnym 

wymiarze godzin w co najmniej jednym z następujących obszarów umiejętności: Komunikacja / 

Marketing: Twórz angażujące treści, zarządzaj mediami społecznościowymi i rozwijaj kampanie 

marketingowe, aby zwiększyć widoczność i zaangażowanie. Budowanie partnerstwa / Rozwój 

biznesu: mobilizacja sieci, zarządzanie partnerstwami i opracowywanie propozycji biznesowych 

w celu wzmocnienia wpływu. Analiza danych: twórz ramy, zbieraj dane i dostarczaj analizy, 

zalecenia i szkolenia, aby kierować procesem podejmowania decyzji dotyczących projektowania 

programów. Technologia / Inżynieria: produkty inżynierskie (strony internetowe, platformy, 

aplikacje itp.) wspierające pracę ukierunkowaną na misję. Utrzymuj i szkol zespoły w zakresie 

systemów informatycznych.  
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: dofinansowanie przyznane jest w formie stypendium.        

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Atlas Corps akceptuje wnioski przez cały rok, jednakże 

Organizacja zachęca do jak najszybszego złożenia wniosku stypendialnego. Proces aplikacji jest 

procesem wieloetapowym.  

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Stypendium trwa od 12 do 18 miesięcy.  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 

internetowej organizatora konkursu: https://atlascorps.org/faq/#experience   oraz 

https://atlascorps.org/apply/  

KONTAKT: Atlas Service Corps, Inc. 99 M Street SE 4th Floor Washington, DC 20003  

tel. +1 202-391-0694  

info@atlascorps. 

org atlascorps.org 

 

Stypendia Fernand Braudel Senior Fellowships dla naukowców 2023 

W ramach Fernand Braudel Senior Fellowships naukowcy z międzynarodowym 
doświadczeniem mogą aplikować o stypendium w European University Institute. Wnioski 
przyjmowane są do 30 marca br. 

Program skierowany jest do doświadczonych naukowców o międzynarodowej renomie, którzy 
chcą kontynuować swoje badania na EUI. 

Stypendia przyznawane są w kolejnym roku akademickim (wrzesień – czerwiec) i odbywają się 
na wydziale prawa EUI. Choć pobyty dłuższe niż 3 miesiące są mile widziane, wydział zwykle 
finansuje stypendystów tylko na jeden/dwa miesiące, ale zapewnia przestrzeń biurową i pełne 
przywileje biblioteczne na cały okres pobytu. 

Podczas stypendium naukowcy będą zaangażowani w aktywności danego wydziału, jak 
seminaria, wykłady, projekty badawcze itp. Stypendium wynosi 3000 euro miesięcznie. 

Aplikacja do programu odbywa się drogą elektroniczną. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: www.eui.eu 

Program Grantowy im. Lisy Jardine 2023 

Program Grantowy im. Lisy Jardine upamiętnia wybitną brytyjską historyczkę, profesor Lisę 
Jardine. Ma na celu zachęcić początkujących badaczy nauk humanistycznych i sztuki do 
poszerzania ich zainteresowania historią nauki i powiązanymi naukami przez podróże służące 
korzystaniu z zasobów archiwalnych i budowaniu relacji z Towarzystwem Królewskim i innymi 
organizacjami. 

https://atlascorps.org/faq/#experience
https://atlascorps.org/apply/
https://www.eui.eu/apply?id=fernand-braudel-senior-fellowships
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Kto może aplikować?  

Kandydaci muszą należeć do jednej z tych grup: 

• Badacze z tytułem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich dziesięciu lat, na wczesnym 
stanowisku naukowym na uniwersytecie lub w innej organizacji (np. muzeum, galeria). 
Kandydat musi mieć kontrakt na czas określony lub nieokreślony z daną organizacją 
podczas udziału w programie; 

• Doktoranci z przynajmniej rocznym doświadczeniem pracy nad pracą dyplomową. 

Organizatorzy zachęcają do aplikowania doktorantów, ale radzą zacząć od małych, 
eksploracyjnych podróży przed złożeniem propozycji większego projektu, zwłaszcza jeśli 
prowadzone przez nich badania są na wczesnym etapie. 

Wszystkie zgłaszane aktywności muszą dotyczyć tematów łączących nauki humanistyczne i 
ścisłe. Obejmuje to między innymi: historię myśli, historię kultury, historię nauki, filozofię nauki, 
historię sztuki i geografię historyczną. Program kładzie szczególny nacisk na początki 
współczesnej nauki i Europejskie organizacje w tamtym okresie. 

Mile widziani są kandydaci międzynarodowi i z Wielkiej Brytanii. Od badaczy związanych z 
organizacjami spoza Wielkiej Brytanii wymagane jest uwzględnienie w swojej propozycji badań 
w Towarzystwie Królewskim. 

Zarówno kandydaci międzynarodowi jak i ci z Wielkiej Brytanii aplikujący o dofinansowanie na 
dłuższe podróże naukowe (1-3 miesięcy) muszą włączyć w swoją propozycję badania w 
Towarzystwie Brytyjskim. 

Jaka jest wartość dofinansowania i okres trwania programu? 

Program zapewnia: 

• Dotacje na utrzymanie w czasie prowadzenia badań  

Do 2.000£ miesięcznie przez okres do 3 miesięcy, na pokrycie kosztów podróży i codziennych 
wydatków podczas korzystania ze zbiorów Towarzystwa Królewskiego oraz innych zbiorów 
naukowych. W przypadku aplikowania o ten rodzaj grantu, zarówno kandydaci międzynarodowi 
jak i z Wielkiej Brytanii są zobowiązani do uwzględnienia badań w Towarzystwie Królewskim 
jako elementu składanej propozycji. 

i/lub  

• Dofinansowanie podróży  

Do 2.000£ na podróże międzynarodowe do dowolnego miejsca związanego z badaniami,                      
w ramach krótkich eksploracyjnych podróży badawczych (nie dłużej niż 1 miesiąc) lub 
uczestnictwo w wybranym wydarzeniu. Badacze związani z organizacjami brytyjskimi mogą 
ubiegać się o dofinansowanie na wizytę w dowolnym miejscu lub na dowolne wydarzenie 
związane z ich badaniami pod warunkiem, że: 
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• Organizacja, do której planowana jest podróż wystawi pisemne pozwolenie na dostęp 
do materiałów badawczych, 

• Podróż międzynarodowa nie trwa dłużej niż 1 miesiąc; 
lub 

• Grant ma sfinansować uczestnictwo w konkretnym, istotnym badawczo wydarzeniu 
takim jak np. konferencja. 

Badacze związani z organizacjami niebrytyjskimi mogą jedynie ubiegać się o podróż do Wielkiej 
Brytanii i muszą w swojej propozycji uwzględnić prowadzenie badań w Towarzystwie 
Królewskim. 

W przypadku aplikowania na oba rodzaje grantów, mogą zostać przyznane oba lub tylko jeden. 

Jak wygląda proces aplikacji?  

Zgłoszenia muszą być wysłane poprzez System Zarządzania Grantami i Nagrodami Towarzystwa 
Królewskiego (Flexi-Grant®). Zgłoszenie powinno zawierać dwie referencje i zatwierdzenie 
zgłoszenia wystawione przez Twoją organizację, które muszą zostać złożone przed upływem 
terminu przyjmowania zgłoszeń. Termin aplikowania to 1 marca 2023 r. 

Zgłoszenia spełniające kryteria zostaną ocenione przez zespół niezależnych ekspert a kandydaci 
zostaną poinformowani o decyzji 6-8 tygodni po zakończeniu całego procesu. 

Zgłoszenie muszą być złożone poprzez System Zarządzania Grantami i Nagrodami Towarzystwa 
Królewskiego (Flexi-Grant®). 

Wsparcie dla kandydatów z niepełnosprawnościami  

W Towarzystwie Królewskim mile widziane są zgłoszenia badaczy z niepełnosprawnościami                       
i zapewniane są im konieczne adaptacje by upewnić się, że możliwe będzie pełne uczestnictwo 
w procesie rekrutacji. Jeśli potrzebujesz adaptacji w wypełnianiu formularza zgłoszeniowego lub 
na jakimkolwiek etapie procesu aplikacji i uzyskiwania nagrody, należy skontaktować się z 
zespołem ds. grantów poprzez grants@royalsociety.org lub +44 20 7451 2666. Możliwe 
udogodnienia obejmują między innymi wydłużenie terminu lub dodatkowe wsparcie podczas 
wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: royalsociety.org 

Stypendium Fundacji Lemmermanna na badania naukowe w Rzymie 2023 

Fundacja Lemmermanna przyznaje limitowaną liczbę stypendiów studentom studiów 
magisterskich oraz doktoranckich na pokrycie kosztów badań w zakresie studiów klasycznych                
i humanistycznych. Kierunki studiów obejmują, między innymi, archeologię, historię, historię 
sztuki, język włoski, łacinę, muzykologię, filozofię i filologię. Aplikanci muszą przedstawić 
dowody na potrzebę studiowania i prowadzenia badań w Rzymie. Temat badań musi być 
związany z Rzymem lub rzymską kulturą od okresu przedrzymskiego do współczesności. 

mailto:grants@royalsociety.org
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/lisa-jardine
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Termin końcowy składania aplikacji: 31 marca 2023 roku. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

Aplikanci muszą: 

• być zapisani na uznany program szkolnictwa wyższego lub być związani z instytutem 
badawczym; 

• znać język włoski na poziomie podstawowym; 
• urodzić się po 31 marca 1987 roku. 

Kwota miesięcznego stypendium wynosi 750 Euro. 

Aby aplikować: 

Wymagane są następujące dokumenty: 

• Propozycja badań wraz z opisem dziedziny badawczej; 
• Dwa listy polecające; 
• CV; 
• Kserokopia paszportu, dowodu osobistego lub aktu urodzenia aplikanta. 

Aplikacje powinny być przesłane drogą online. 

Program stypendialny im. Klausa Toepfera 

Program stypendialny im. Klausa Toepfera jest przeznaczony dla początkujących specjalistów w 
dziedzinie prac na rzecz ochrony środowiska (organizacje rządowe, pozarządowe, akademickie 
i tym podobne) z terenów Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Polski), Kaukazu i Azji 
Środkowej, którzy najlepiej mają co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i nie 
przekroczyli progu 35 lat. Program skierowany jest do przyszłych liderów ochrony środowiska, 
którzy mają wsparcie swoich macierzystych organizacjach w uczestnictwie programu oraz                     
w  pełni oddają się pracy w swoim kraju. 

Organizatorzy poszukują uczestników o silnym potencjale przywódczym, którzy chcą odgrywać 
główną rolę w ochronie środowiska w swoim kraju. W celu wzmocnienia instytucji zajmujących 
się ochroną na rzecz środowiska, organizatorzy chętnie przyjmują zgłoszenia od osób, które są 
w stanie umożliwić swoim kolegom skorzystanie z otrzymanego szkolenia. Zastanawiając się, 
czy program spełnia Państwa potrzeby, należy pamiętać, że stypendium nie koncentruje się na 
metodach badawczych ani na edukacji. Jest on skierowany do uczestników, którzy są 
zainteresowani szerokim zrozumieniem strategii i polityki ochrony środowiska od poziomu 
lokalnego do globalnego. 

Do zgłoszenia wymagane są następujące dokumenty: 

• wypełniony formularz zgłoszeniowy; 
• dyplom ukończenia szkoły wyższej; 

https://lemmermann-foundation.org/index.php/apply/
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• dyplom potwierdzający biegłość językową (należy pamiętać, że znajomość języka 
angielskiego jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w programie, jeśli nie ma się 
dyplomu językowego, umiejętności językowe mogą być sprawdzone poprzez rozmowy 
telefoniczne i/lub egzaminy online); 

• Curriculum Vitae; 
• referencje od pracodawcy oraz list polecający od dodatkowej osoby; 
• skan kopi paszportu. 

Wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata (np. 
aplikacja_imię_nazwisko.doc) i przesłane w formacie word lub pdf drogą elektroniczną na adres 
ktf@bfn.de do dnia 26 marca 2023. 

Program trwa 18 miesięcy i składa się z czterech 12-dniowych modułów szkoleniowych, 
prowadzonych na wyspie Vilm w Niemczech oraz dodatkowych zadań, które uczestnicy będą 
musieli wykonać pomiędzy modułami w swoich krajach. Początek nowego rozpoczęcia i okres 
składania wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej w odpowiednim czasie. 

Program stypendialny im. Klausa Toepfera jest programem dodatkowym, dlatego też uczestnicy 
muszą być obecni w miejscu szkolenia w Niemczech tylko podczas czterech 12-dniowych 
modułów szkoleniowych. Pomiędzy modułami uczestnicy powinni wrócić do swoich krajów, w 
których są zatrudnieni i pracować nad dodatkowymi zadaniami, takimi jak e-learning lub 
studium przypadków. 

Udział w programie stypendialnym im. Klausa Toepfera jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają 
bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w miejscu szkolenia i podczas wycieczek, a także koszty 
ich podróży zostaną częściowo pokryte. Ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu w 
Niemczech oraz opłaty za wniosek wizowy również zostaną pokryte w ramach programu. 
Uczestnicy muszą jednak wnieść wkład w koszty podróży. Część kosztów, które pokrywają 
uczestnicy lub ich macierzyste organizacje, opiera się na schemacie, który odnosi się do 
produktu krajowego brutto (PKB) poszczególnych krajów. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: www.bfn.de 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ktf@bfn.de
https://www.bfn.de/application
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OFERTY STAŻOWE 
 

Staż w Sekretariacie Generalnym Rady Europejskiej 
 

Co daje staż? 

Staż w Sekretariacie Generalnym Rady to: 

 

• praktyczne doświadczenie pracy w Sekretariacie 
• wiedza o UE: wgląd w procedury i polityki unijnych instytucji 
• możliwość uczestniczenia w codziennej obsłudze Rady 
• sposobność pracy w wielokulturowym, wielojęzycznym i wielonarodowym środowisku 
• szansa na wniesienie świeżego spojrzenia i podzielenie się wiedzą zdobytą podczas 

studiów. 
 
Uwaga: organizacja staży podlega obecnie ograniczeniom związanym z pandemią Covid-19. 

Więcej informacji o wpływie pandemii na staże znajduje się w ramce poniżej. 

 

W Radzie odbywają się cztery rodzaje staży: 

 

1. Staże płatne 

2. Obowiązkowe staże bezpłatne 

3. Staże dla studentów krajowych szkół administracji 

4. Program działań pozytywnych dla stażystów z niepełnosprawnościami (staż płatny) 

 

Na czym polega staż? 

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Zazwyczaj stażyści wykonują 

podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: 

 

• przygotowują posiedzenia i redagują protokoły 

• uczestniczą w posiedzeniach organów przygotowawczych Rady i Coreperu (Komitetu 

Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy UE) 

• wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów 

• tłumaczą dokumenty 

• zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. 

 

Stażyści mogą też skorzystać z programu szkoleniowego, który obejmuje wizyty i konferencje w 

innych instytucjach UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. 

 

Kto może ubiegać się o staż? 

 

1. Obywatelstwo 
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Staż mogą podjąć: 

• obywatele UE 

• obywatele krajów kandydujących, które zakończyły negocjacje akcesyjne z UE. 

 

2. Języki 

 

Wymagana jest bardzo dobra znajomość przynajmniej 2 urzędowych języków UE.  

Ponieważ do komunikacji wewnętrznej w Sekretariacie szeroko stosowane są język angielski                

i francuski, wymagana jest dobra znajomość przynajmniej jednego z nich (*poziom C według 

europejskiego systemu opisu kształcenia językowego). 

 

3. Profil zawodowy 

 

Większość wniosków o staż napływa obecnie od kandydatów specjalizujących się w prawie, 

naukach politycznych, stosunkach międzynarodowych, europeistyce i ekonomii. 

Sekretariat poszukuje również stażystów specjalizujących się w innych dziedzinach, takich jak:  

tłumaczenia,  

• zarządzanie zasobami ludzkimi,  

• komunikacja,  

• edukacja,  

• informatyka (platformy współpracy),  

• archiwizacja i zarządzanie dokumentami,  

• inżynieria lądowa,  

• projektowanie graficzne,  

• multimedia,  

• rolnictwo,  

• inżynieria biochemiczna,  

• ochrona zdrowia i bezpieczeństwo żywności,  

• zarządzanie energią,  

• środowisko,  

• inżynieria lotnicza i kosmiczna. 

 

Kto nie może ubiegać się o staż? 

 

Nie będą przyjmowane wnioski osób, które przez ponad 6 tygodni korzystały już z praktyk 

(płatnych lub bezpłatnych) lub zatrudnienia w którejś z instytucji, którymś z organów lub którejś 

z jednostek organizacyjnych UE. 

 

ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE: https://www.consilium.europa.eu/pl/general-

secretariat/jobs/traineeships/ 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/pl/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/pl/general-secretariat/jobs/traineeships/
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ZESTAWIENIE KONKURSÓW NA PRACE DYPLOMOWE 

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami na prace dyplomowe dla  studentów i absolwentów 
uczelni z różnych obszarów nauki m.in. nauk humanistycznych i społecznych, ścisłych i 
przyrodniczych. Mamy nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie! 
 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania rynkiem finansowym 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji – organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie 
Biznesem – zaprasza autorów lub promotorów do zgłaszania prac licencjackich i magisterskich 
do konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania 
ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego. 

Nagrody 
Kapituła konkursu wybierze laureatów najlepszych prac i przyzna nagrody w dwóch kategoriach. 
Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości: 

• 5 000 zł brutto – I Nagroda 
• 3 000 zł brutto – II Nagroda 
• 1 500 zł brutto – III Nagroda 

Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości: 

• 10 000 zł brutto – I Nagroda 
• 5 000 zł brutto – II Nagroda 
• 2 500 zł brutto – III Nagroda 

Tematyka 
Do konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim, o tematyce związanej                           
z zarządzaniem ryzykiem finansowym, wiarygodnością finansową oraz rynkiem kredytowym                     
i pożyczkowym, w szczególności: 
 
 

• zasobami informacyjnymi (systemy/bazy/rejestry) mogącymi wspierać zarządzanie 
ryzykiem kredytowym dotyczącym osób fizycznych i przedsiębiorców; 

• rozpoznawaniem zagrożeń i przeciwdziałaniem wyłudzeniom kredytów bankowych; 
• przeciwdziałaniem zjawisku nadmiernego zadłużania; 
• funkcjonowaniem rynku kredytowego i pożyczkowego; 
• edukacją finansową osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie budowania 

wiarygodności finansowej i jej wpływu na funkcjonowanie gospodarstw domowych                       
i przedsiębiorstw; 
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• danymi alternatywnymi dotyczącymi zachowań konsumentów i przedsiębiorstw 
wykorzystywanymi do szacowania ryzyka w sektorze finansowym (dane inne niż dane 
dotyczące kredytów i pożyczek). 

Udział w Konkursie 
Do konkursu mogą być zgłaszane prace złożone i obronione w terminie od 1 stycznia 2022 do 
31 lipca 2024 roku na uczelniach, które mają swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.Prace wraz z odpowiednimi załącznikami mogą zgłaszać autorzy prac, a także – za ich 
zgodą – promotorzy prac w terminie do 31 lipca 2024 roku w wersji elektronicznej w postaci 
dokumentu PDF na adres mailowy konkurs@nzb.pl. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:nzb.pl 

 
XI edycja Konkursu im. hm. O. Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej 

Już po raz jedenasty Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe poświęcone 
tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych 
poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja  
i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.  

Przyjmowanie prac trwa do 30 kwietnia 2023 r.  

 

Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace 
naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji. Finalistów konkursu wyłoni komisja 
konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. hm. Adama Massalskiego. Szczegółowe 
informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz Regulaminie pracy komisji konkursowej 
dostępnych na stronie www.zhp.pl 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: www.zhp.pl 

VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na pracę dyplomową i magisterską z ekonomii 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza VI Konkurs im. Prof. Adama 
Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia  
i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. 

Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac 
obronionych w 2022 i 2023 roku i napisanych w obszarze: Problemy współczesnej gospodarki. 

Konkurs skierowany jest do studentów szkół wyższych województwa podlaskiego. 

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach: 

– prace licencjackie, nagroda w wysokości 500 zł; 

mailto:konkurs@nzb.pl
https://nzb.pl/konkurs-na-prace-dyplomowa/
https://zhp.pl/2022/xi-edycja-konkursu-im-hm-o-fietkiewicza
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– prace magisterskie, nagroda w wysokości 700 zł. 

Prace w wersji elektronicznej, wraz z formularzem zgłoszeniowym i opinią Promotora powinny 
zostać przesłane na adres: pte@uwb.edu.pl 

Termin składania prac upływa 30 września 2023 roku. Regulamin Konkursu dostępny jest na 
stronie organizatora. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: www.pte.uwb.edu.pl 

INNE KONKURSY 
 

Konkurs na najlepszą pracę z zakresu geopolityki 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne organizuje konkurs na najlepszą pracę licencjacką  
i magisterską z zakresu geopolityki. Celem konkursu jest podnoszenie poziomu prac 
dyplomowych, promowanie młodych, utalentowanych osób i ich osiągnięć, kształtowanie 
umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących geopolityki oraz popularyzacja 
geopolityki wśród studiujących. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:  

• Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, 
• Konkurs na najlepszą pracę magisterską. 

Przystąpić do konkursu mogą osoby studiujące ze wszystkich uczelni na terenie RP. Nadsyłanie 
zgłoszeń prac obronionych w 2022 r. jest możliwe do 30.04.2023. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: www.ptg.edu.pl 

 

Konkurs na plakat z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na wniosek Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
uchwalił rok 2023 Rokiem Powstania Styczniowego oraz Rokiem Aleksandra Sochaczewskiego. 
Konkurs na plakat odbywa się w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego organizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. 

Cel Konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie projektu graficznego plakatu promującego obchody 160. 
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W roku 2023 Muzeum Niepodległości w Warszawie 
planuje szereg uroczystości upamiętniających bohaterstwo działaczy niepodległościowych  
i uczestników powstania styczniowego. Był to zryw narodowy, który odegrał istotną rolę  
w podtrzymywaniu patriotyzmu, polskiej tożsamości i odnowieniu idei niepodległościowych — 
wartości nieprzemijających, nadal aktualnych i istotnych również w XXI wieku. Hasło „Wolność. 
Równość. Niepodległość”, które występuje na sztandarach i medalionach z okresu powstania 
styczniowego, powinno stanowić inspirację dla uczestników Konkursu. 

mailto:pte@uwb.edu.pl
https://pte.uwb.edu.pl/konkurs-na-najlepsza-prace
http://www.ptg.edu.pl/
https://mazovia.pl/pl/samorzad/sejmik/aktualnosci-sejmik/patroni-roku-2023-na-mazowszu.html
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Uczestnictwo w Konkursie 

Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział: 

• uczniowie średnich szkół plastycznych, 
• studenci oraz absolwenci uczelni artystycznych, 
• zawodowi artyści plastycy oraz graficy projektowi. 

Nagrody 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody pieniężnie: 

• 1 miejsce 5000 PLN, 
• 2 miejsce 3000 PLN, 
• 3 miejsce 1500 PLN, 

Termin składania prac 

Prace należy nadsyłać do dnia 21 kwietnia 2023 roku, na adres mailowy: plakat@muzn.pl  
w tytule maila należy zamieścić informację: Konkurs. Projekt nadesłany po ww. terminie nie 
będzie rozpatrywany przez Komisję Konkursową. 

Więcej informacji oraz regulamin Konkursu znajduje się na stronie Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://muzn.pl/konkurs/plakat/
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Potrzebujesz pomocy? 
   

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi 

doradztwo dla organizacji trzeciego sektora w zakresie: 

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)  

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

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych  

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.  

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  

 
   

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSACH ZNAJDZIESZ NA STRONIE  

W ZAKŁADCE „FUNDUSZE” 

   

 
 

     

 


