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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/
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  Aktualne konkursy  
 

 

Konkurs MON: XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej 

Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022 
 

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej pn. XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego 

– Hrubieszów 2022. – 12 sierpnia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Obrony Narodowej 

 

CEL KONKURSU:  

1) zwiększenie zainteresowania pieśniami patriotycznymi i religijnymi wśród społeczeństwa 
oraz podwyższenie poziomu artystycznego wykonawców – młodzieży reprezentującej kluby 
wojskowe z Sił Zbrojnych RP; 

2) wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i przywiązania do tradycji i dorobku 
kulturowego narodu polskiego poprzez indywidualne zaangażowanie wykonawców w proces 
wyszukania, przygotowania repertuaru i aranżacji utworu nawiązującego do wydarzeń  
z dziejów narodu i oręża polskiego; 

3) budowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego; 

4) zaprezentowanie kunsztu artystycznego wykonawców – artystów-amatorów z klubów 
wojskowych; 

5) doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie warsztatów 
artystycznych dla wykonawców – artystów-amatorów z klubów wojskowych. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1) zadanie realizowane będzie w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, 
wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie; 

2) zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego festiwalu 
w II kategoriach: soliści – wokaliści oraz zespoły wokalno – instrumentalne, w którym udział 
weźmie 150 wykonawców z całej Polski z klubów wojskowych; 

3) opracowanie regulaminu oraz scenariusza festiwalu; 

4) wyłonienie Rady Artystycznej Festiwalu; 
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5) przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu (wykonawców  
z klubów wojskowych); 

6) zabezpieczenie logistyczne oraz organizacyjne, w tym: 
a) zapewnienie noclegu i wyżywienia dla wykonawców (150 wykonawców) oraz Rady 
Artystycznej Festiwalu, 
b) zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia festiwalu oraz warsztatów artystycznych, 
c) wykonanie scenografii, 
d) zabezpieczenie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia koncertów, 
e) wykonanie dokumentacji filmowo-fotograficznej, 
f) wykonanie informatora o festiwalu i jego uczestnikach, 
g) wynajęcie konferansjera, 
h) wykonanie materiałów reklamowych promujących festiwal, 
i) organizacja warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu, 
j) zabezpieczenie nagród rzeczowych dla wykonawców w kategorii solista i w kategorii zespół 
wokalno-instrumentalny, 
k) zabezpieczenie koncertów konkursowych w wodę, herbatę, kawę i słodycze, 
l) ubezpieczenie festiwalu i jego uczestników; 

7) przeprowadzeniu analizy ryzyka związanego z planowanymi działaniami, 
przedsięwzięciami; 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są: 

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

fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały 

stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, 

cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze; 

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

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego; 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

4) spółdzielnie socjalne; 

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

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

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

zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączny budżet 170 tys. PLN. Procent dofinansowania nieznany. Kwota 
dofinansowania nieznana. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 12 sierpnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 15 września 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-092022wddekid 

 

KONTAKT: 

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, 

przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31; 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: 

Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 

 

Wspieramy Ukrainę 
 

DNB Bank Polska S.A. zaprasza do wzięcia udział w konkursie i składania wniosków 

dotyczących wsparcia ludności cywilnej w kontekście wyzwań wynikających  

z wojny w Ukrainie. – 14 sierpnia 2022 r. 

 

FUNDATOR: DNB Bank Polska S.A. 

 

CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego Wniosku na realizację projektu 

dotacyjnego na  wsparcie ludności cywilnej w kontekście wyzwań wynikających z wojny  

w Ukrainie. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekt powinien obejmować wsparcie, które umożliwi rodzinom samodzielne 
funkcjonowanie w społeczeństwie polskim np. 

• wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce, np. doradztwo prawne, 
obywatelskie, wsparcie z zakresu usług publicznych, opieka medyczna, opieka 
psychologa, nauka języka polskiego 

• działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy, 
doradztwo zawodowe 

• zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów 

mailto:iod@mon.gov.pl
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• zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, stworzenie bezpiecznego miejsca do 
wspólnego spędzania wolnego czasu i integracji z rówieśnikami, organizacja zajęć 
integrujących uchodźców ze społecznością lokalną 

• zaspokojenie potrzeb związanych z pokonywaniem trudności szkolnych, w tym bariery 
językowej, różnic programowych lub trudności w nauce poprzez wsparcie edukacji oraz 
zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

W Konkursie mogą brać udział: 

a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, 

zarejestrowane w KRS 

b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo  

o stowarzyszeniach, zarejestrowane w KRS 

c) stowarzyszenia zwykłe – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach, wpisane do ewidencji właściwego starosty. 

 

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 sierpnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  Projekty muszą być zrealizowane od 1 września 2022 roku 

do 28 lutego 2023 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.dnb.pl/pl/wspieramy-ukraine 

 

KONTAKT: 

Kontakt z Bankiem (Koordynator Banku): Aneta Zych, aneta.zych@dnb.pl , tel: 661 601 275; 

w zastępstwie: Jolanta Szyller-Wójcik Jolanta.Szyller-Wojcik@dnb.pl , tel 515 796 373 

 

„Szansa - nowe możliwości dla dorosłych”, druga rekrutacja 
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych  

w drugiej rekrutacji na Grantobiorców do projektu „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. – 16 sierpnia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

mailto:aneta.zych@dnb.pl
mailto:Jolanta.Szyller-Wojcik@dnb.pl
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O PROGRAMIE: Projekt „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych” jest odpowiedzią na 

Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte 

przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób 

dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się: rozumienie  

i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje 

społeczne. Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez: diagnozę umiejętności, 

indywidualne wsparcie edukacyjne, walidację nabytych umiejętności. 

 

CEL KONKURSU: Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie 

innowacyjnych modeli wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach 

podstawowych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Trójstopniową ścieżkę poprawy umiejętności, tj. − diagnozę umiejętności i potrzeb 

uczestników; − wsparcie edukacyjne uczestników w zakresie rozwoju umiejętności 

podstawowych i kompetencji społecznych oraz wsparcie uczestników w nauce języka 

polskiego; − walidacja nabytych przez uczestników umiejętności;  

2. Zapewnienie uczestnikom dostępu do poradnictwa prawnego;  

3. Zapewnienie możliwości korzystania ze wsparcia psychologicznego;  

4. Zapewnienie możliwości wsparcia tłumacza/opiekuna wsparcia/asystenta 

międzykulturowego. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Instytucjami uprawnionymi do składania formularzy zgłoszeniowych są wyłącznie: osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy 

przyznają zdolność prawną, a których głównym celem działalności nie jest osiągnięcie zysku, 

szkoły , placówki , biblioteki, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne uniwersytety ludowe, uniwersytety otwarte, uniwersytety trzeciego wieku, 

uczelnie, ośrodki dla cudzoziemców. Podmioty składające formularz zgłoszeniowy muszą 

realizować grant samodzielnie (partnerstwa są niedozwolone). 

 

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 16 sierpnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   

Realizacja modelu powinna obejmować okres minimalnie czterech, a maksymalnie sześciu 

miesięcy 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://szansa-power.frse.org.pl/rekrutacja-grantobiorcow-nr-2/ 
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KONTAKT: 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu 

Projektu Szansa: tel.: 797-011-635, 572-675-479, 572-675-439 e-mail: szansa@frse.org.pl; 

szansa@ibe.edu.pl 

 

Ogłoszenie naboru uzupełniającego! Terapeutyczne obiadowanie. 
 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości 

Katarzyna Podraza ogłaszają otwarty i ogólnopolski nabór uzupełniający do naboru  

nr 2 projektu „Terapeutyczne obiadowanie” - do 16 sierpnia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Podkarpacką Akademię 

Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 

 

O PROJEKCIE: Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

CEL PROJEKTU: Projekt ma na celu rozpowszechnienie nowego modelu skalowanej innowacji 

społecznej „Obiady Terapeutyczne”, którego istotą jest przygotowywanie, a następnie 

dostarczanie przez osoby z niepełnosprawnościami, uczestniczące w terapii zajęciowej, 

bezpłatnych dwudaniowych obiadów osobom starszym powyżej 60 roku życia, wymagającym 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Grant zostanie przyznany na realizację 

działań o charakterze wdrożeniowym, polegających na wdrożeniu modelu innowacji 

społecznej pn. „Obiady terapeutyczne”, który opiera się na dwóch filarach: 

 

• przygotowaniu Użytkownika innowacji oraz wybranych uczestników Użytkownika 

innowacji (osób z niepełnosprawnością) do udziału w realizacji przedsięwzięcia oraz 

• dotarciu do osób starszych po 60 roku życia, wymagających wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Innowacja skierowana jest do instytucji i organizacji mających 

siedzibę w Polsce, w szczególności prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, dopuszcza się 

także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inne podmioty, które 

zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, a odbiorcami 

ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii 

zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej 

instytucji / organizacji. 

 

mailto:szansa@ibe.edu.pl


     

9  

   

WYSOKOŚĆ DOTACJI: grant na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady 

terapeutyczne” w wysokości max. 70 722,48 zł z 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji.

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 16 sierpnia 2022 roku. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  Okres i zasięg terytorialny realizacji Projektu: od  

1 października 2021 r. do 30 września 2023 r., na terenie całej Polski. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://terapeutyczneobiadowanie.pl/nabory/  

 

KONTAKT: 

Biuro Projektu: 

ul. gen. J. Dąbrowskiego 20 A 

35-036 Rzeszów 

Tel. (17) 85 77 100 

Tel. 791 334 430 

biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl 

 
 

XXI edycja Stypendiów Pomostowych 
 

W dniach 4 lipca – 16 sierpnia br. odbędzie się nabór wniosków w ramach XXI edycji 

Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów z 2022 r., 

pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku 

studia dzienne, czeka blisko 500 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Roczna 

wysokość stypendium to 7.000 zł. Organizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna 

Przedsiębiorczości. – 16 sierpnia 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 

 

O PROGRAMIE: Na zdolnych, ambitnych maturzystów z 2022 r., pochodzących z małych 

miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka blisko 

500 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Roczna wysokość stypendium to 7.000 zł. 

Organizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Stypendium pomostowe na I rok studiów. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów 

na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni 

maturzyści ze wsi i małych miejscowości do 20.000 mieszkańców, osiągający dobre wyniki  

https://terapeutyczneobiadowanie.pl/nabory/
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w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich 

uczelniach publicznych. 

Młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: 

– pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, 

lub 

– być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, 

lub 

– pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź 

państwowego domu dziecka, 

lub 

– posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji 

programu. 

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM:  

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 

miesięcy roku akademickiego. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 16 sierpnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.stypendia-pomostowe.pl  

 

KONTAKT: 

Renata Janowska, 

tel. 48 42 632 59 91 

kom. 572 684 312 
 

 

Konkurs MC: "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie” 
 

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

publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości  

i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych  

w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. – 

18 sierpnia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Minister Cyfryzacji 

 

CEL KONKURSU: Celem zadania jest zaktywizowanie uczniów pod kątem rozwoju najbardziej 

zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego 

rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego  

i merytorycznego.  

http://www.stypendia-pomostowe.pl/
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Realizacja całościowego i kompleksowego programu wsparcia zarówno dla uczniów i 

nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 

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

jakim jest zaktywizowanie Uczniów ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju 

najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności 

algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia 

metodycznego i merytorycznego, który realizuje cel Programu Rozwoju Talentów 

Informatycznych.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

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

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

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

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

mieszkaniowe; 

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

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego; 

• spółdzielnie socjalne; 

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku 

do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Do 3 mln zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w 

roku 2022 wynosić może maksymalnie 1 mln zł, na realizację w roku 2023 maksymalnie 2 

mln zł. Do 100% dofinansowania. Łączny budżet 18 mln PLN. 

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 18 sierpnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 1 września 2022 r. do 15 grudnia 2023 r. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/607596_ogloszenie-otwartego-konkursu-

ofert-mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-

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

 

KONTAKT: 

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

 

Żółty Talerz 
 

W programie mogą wziąć udział szkoły, świetlice oraz stołówki szkolne  

i pozaszkolne. Program realizowany jest przy współpracy z największymi polskimi 

organizacjami pozarządowymi. – 19 sierpnia 2022 r. 

 

FUNDATOR:  Kulczyk Foundation 

 

O PROGRAMIE: Organizatorem programu jest Kulczyk Foundation. 

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci. 

Program realizowany jest przy współpracy z największymi polskimi organizacjami 

pozarządowymi: 

– Caritas diecezjalnymi, 

– Polskim Czerwonym Krzyżem, 

– SOS Wioskami Dziecięcymi, 

– Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. 

 

CEL KONKURSU:  

1. Więcej dzieci jedzących w stołówce. 

2. Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie. 

3. Mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci. 

4. Łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Posiłki dla dzieci w szkolnych stołówkach i 

świetlicach. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Szkoły, świetlice oraz stołówki szkolne i pozaszkolne. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana. Wkład własny nie jest wymagany. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 19 sierpnia 2022 r. 

mailto:mc@mc.gov.pl
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://zoltytalerz.pl/rekrutacja-do-vii-edycji-programu-zolty-talerz/ 

 

KONTAKT: 

Kulczyk Foundation 

T: 530 007 456 

zoltytalerz@kulczykfoundation.org.pl 

 

Certyfikat dla małych księgarni 
 

„Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem 

jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie 

promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. – 29 sierpnia 

2022 r. 

 

FUNDATOR: Instytut Książki 

 

CEL KONKURSU: Celem programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli 

jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych 

społeczności. Certyfikat dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe 

jest udzielane tylko w pierwszym roku. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadanie obejmujące następujące kategorie wydatków: 

– koszty promocji księgarni; 

– koszty konsultingu i doradztwa; 

– koszty stałe utrzymania lokalu księgarni; 

– koszty realizacji planu proczytelniczego; 

– zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro- bądź małego przedsiębiorstwa. 

2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

Podmioty prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy 

stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 50% 

przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi 

mailto:zoltytalerz@kulczykfoundation.org.pl
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sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i 

obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  100%, do 40.000 zł. 

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 29 sierpnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  do 30 listopada 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,wyniki-odwolan-i-nowy-nabor-do-programu-

certyfikat-dla-malych-ksiegarni,7926.htmlMamy 

 

KONTAKT: 

Instytut Książki (IK) 

Ewa Gąsior, Specjalistka 

Dział Analiz i Programów Specjalnych IK 

T: 505 245 827 

email: e.gasior@instytutksiazki.pl 

 

Beata Najbar, Specjalistka 

Dział Analiz i Programów Specjalnych IK 

T: 509 868 356 

email: b.najbar@instytutksiazki.pl 

 

Anna Zagórska, Kierowniczka 

Dział Analiz i Programów Specjalnych IK 

T: 694 268 148 

email: a.zagorska@instytutksiazki.pl 

 

 

Rozbudowa zbiorów muzealnych 
 

 „Rozbudowa zbiorów muzealnych” (RZM) to program grantowy Narodowego Instytutu 

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów realizowany ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa 

Narodowego. Jego celem jest wsparcie finansowe muzeów w systematycznym 

powiększaniu i uzupełnianiu  zbiorów. – 31 sierpnia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 

 

O PROGRAMIE: Program dotacyjny Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 

adresowany jest do instytucji kultury, będących muzeami wpisanymi do Państwowego 

mailto:e.gasior@instytutksiazki.pl
mailto:b.najbar@instytutksiazki.pl
mailto:a.zagorska@instytutksiazki.pl
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Rejestru Muzeów, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa i Narodowego, chyba że są jednocześnie wpisanymi do 

rejestru instytucji kultury jednostki samorządu terytorialnego. W ramach programu można 

ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu zakup pojedynczego obiektu lub 

kolekcji, z wyłączeniem sztuki współczesnej. Dofinansowanie ma charakter celowy i może być 

wydatkowane wyłącznie na zakup danego obiektu lub kolekcji oraz koszty podatkowe, jeśli 

takie występują. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach programu można ubiegać się  

o dofinansowanie zadań mających na celu zakup pojedynczego obiektu lub kolekcji. 

Przedmiotem zakupu nie może być grupa obiektów niestanowiąca spójnej pod względem 

merytorycznym kolekcji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są instytucje kultury, będące 

muzeami wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów, z wyłączeniem muzeów 

prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, chyba że są jednocześnie wpisanymi do rejestru instytucji kultury jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 20 tys. do 500 tys. PLN. Do 80% dofinansowania. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 sierpnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 20.06.2022 do 31.12.2022 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/rozbudowa-zbiorow-muzealnych  

 

KONTAKT: 

Koryna Dylewska  

p.o. Kierownika  

tel.: (+48) 22 25 69 632  

kdylewska@nimoz.pl  

Ewa Walicka  

Główny specjalista ds. programów wsparcia finansowego  

tel.: (+48) 22 25 69 628  

ewalicka@nimoz.pl  

Konrad Jaśczak  

Główny specjalista ds. programów wsparcia finansowego  

tel.: (+48) 22 25 69 631  

kjasczak@nimoz.pl  

https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/rozbudowa-zbiorow-muzealnych
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Dorota Brzozowska  

Specjalista ds. programów wsparcia finansowego  

tel. (+48) 22 25 69 670  

dbrzozowska@nimoz.pl  

Anita Laskowska  

Specjalista ds. programów wsparcia finansowego tel.  

(+48) 22 25 69 613  

alaskowska@nimoz.pl 

 

Drewno jest z lasu 
 

Celem konkursu jest promowanie drewna i Lasów Państwowych jako głównego dostawcy 

tego surowca. – 31 sierpnia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Lasy Państwowe 

 

CEL KONKURSU:  

Celem Konkursu jest w szczególności: 1) promocja Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe; 2) promocja gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej 

gospodarki leśnej; 3) promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca; 4) promocja 

obiektów architektury drewnianej. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty polegające na promocji celów programu, tzn.: 

– promocja Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

– promocja gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki 

leśnej; 

– promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca; 

– promocja obiektów architektury drewnianej. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Stowarzyszenia i fundacje. 

2. Organizacje zawodowe. 

3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 

4. Instytucje kościelne. 

5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 100.000 zł. 100%, wkład własny nie jest wymagany. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 sierpnia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  do 30 listopada 2022 r. 

 

mailto:alaskowska@nimoz.pl
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-drewno-jest-z-lasu 

 

KONTAKT: 

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych 

ul. Grójecka 127 

02-124 Warszawa 

T:  22 185 53 53 

Mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl 

 

Nowy dom dla drukarki 
 

Firma Canon Polska sp. z o.o. ogłosiła drugą edycję programu „Nowy dom dla drukarki”. Tym 

razem producent przekaże wysokiej klasy sprzęt biurowy – drukarki, skanery oraz urządzenia 

wielofunkcyjne – podmiotom, które zajmują się aktywizacją zawodową. Zgłoszenia są 

przyjmowane do 31 sierpnia 2022 r.  

 

FUNDATOR: Canon Polska sp. z o.o. 

 

O PROGRAMIE: Zasada działania programu jest prosta. Przedsiębiorcy regularnie odnawiają 

flotę swoich drukarek i skanerów, bo kolejne generacje urządzeń biurowych oferują wiele 

nowości. Ale używane maszyny, które opuszczają ich biura, są przecież nadal w świetnym 

stanie. Firma Canon Polska sp. z o.o. ma na celu znalezienie im „nowego domu”, aby mogły 

być dalej wykorzystywane w codziennych procesach biurowych.  

 

CEL KONKURSU: przeciwdziałać marnotrawstwu, upowszechniać wzorce gospodarki obiegu 
zamkniętego oraz wesprzeć dobre idee, realizowane przez organizacje pożytku publicznego. 
 

CO MOŻNA OTRZYMAĆ: używane urządzenia drukujące marki Canon wraz z oryginalnym lub 

nowym kompletem tonerów. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego lub 

organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego, która od co najmniej 3 lat działa  

w obszarze aktywizacji zawodowej  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 sierpnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.canon.pl/csr/nowy-dom-dla-drukarki/ 
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Program „Dobre Działania” – V Edycja 
 

Działasz w lokalnej społeczności? Zachowujesz historię regionu lub budujesz jego przyszłość? 

Ten program może być właśnie dla Ciebie! Trwa V edycja programu „Dobre Działania”  

w ramach którego można pozyskać mini grant w wysokości 3.000 zł na działania dla lokalnej 

społeczności! Nabór do aktualnej edycji trwa do 31 sierpnia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o 

 

O PROGRAMIE: Działasz w lokalnej społeczności? Zachowujesz historię regionu lub budujesz 

jego przyszłość? Ten program może być właśnie dla Ciebie! Trwa V edycja programu „Dobre 

Działania” w ramach którego można pozyskać mini grant w wysokości 3.000 zł na działania dla 

lokalnej społeczności! 

 

CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest wspieranie realizacji ciekawych inicjatyw oznaczeniu 

lokalnym, w szczególności w miejscach, gdzie zlokalizowane są zakłady cukrownicze Grupy 

Pfeifer & Langen w Polsce. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Koniecznie zgłoś się, jeśli Twoje Działania: 

• są użyteczne, czyli odpowiadają na konkretne potrzeby, 

• budują lub wzmacniają rozpoznawalność regionu, 

• aktywizują lokalną społeczność z różnych grup wiekowych i w różnej sytuacji życiowej 

(dzieci, seniorów itp.), 

• są innowacyjne lub pomagają zachować pamięć o historii, sztuce, specyfice regionu, 

• są rozwojowe i godne naśladowania, 

• są ciekawe, kreatywne, pomysłowe. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne - pełnoletnie, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium RP oraz osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną, 

mające siedzibę na terytorium RP, spełniające wymogi uczestnictwa określone w Regulaminie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Nagrodą w Konkursie służącą realizacji zgłoszonej Inicjatywy jest kwota 

pieniężna w wysokości 3.000,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333,33 

zł przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Zostaną przyznane  

4 równorzędne nagrody.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

• Edycja V – od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r 

• Edycja VI – od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.11.2022 r.  

• Edycja VII – od dnia 1.12.2022 do dnia 28.02.2023 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Nie jest wymagane zrealizowanie Inicjatywy w określonym 

czasie, jednak pożądane jest, aby Uczestnik, jeżeli pozwala na to charakter zgłaszanej 

Inicjatywy, wskazał w zgłoszeniu proponowany czas jej realizacji. Zaproponowany czas 

realizacji Inicjatywy może być okolicznością, którą Jury będzie brało pod uwagę przy ocenie 

kryterium sposobu realizacji Inicjatywy i podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagrody. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/ oraz w regulaminie konkursu na stronie: 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/assets/files/regulamin_konkursu_dobredzialania.pdf  

 

KONTAKT: 

Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań 

TELEFON: +48 61 846 35 00 

 

Media dla demokracji 
 

Fundacja Stocznia w konsorcjum z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacją Akademia 

Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków w konkursie Media dla 

demokracji organizowanym w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. 

Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. – 5 września 

2022 r. 

 

FUNDATOR:  Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021 

 

O PROGRAMIE:  

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym 

z 13 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Funduszy EOG i Funduszy 

norweskich) 2014-2021 oraz jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności 

organizacji społecznych. 

 

CEL KONKURSU:  

wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz 

upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

działania prowadzone przez polskie organizacje społeczne 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

o dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia rejestrowe lub 

związki stowarzyszeń, które spełniają określone w regulaminie warunki. 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/
https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/assets/files/regulamin_konkursu_dobredzialania.pdf
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WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

od 70 000 do 137 500 EUR oraz do 12 500 EUR na koszty dotyczące rozwoju 

instytucjonalnego 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 5 września 2022 r.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

może się zacząć najwcześniej 1 listopada 2022 r. i musi się zakończyć najpóźniej do 30 

kwietnia 2024 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-media-dla-demokracji/ 

 

KONTAKT:  

aktywniobywatele@stocznia.org.pl 

+48 500 142 994 

 

Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - edycja 2022 
 

Nabór wniosków w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut 

Historyczny w Polsce – 9 września 2022 r. 

 

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. 

 

CEL KONKURSU:  

Cel Programu jest realizowany poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację 
następujących typów projektów: 

• Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń; 

• Ochrona cmentarzy i miejsc pochowku w tym upamiętnienia tych miejsc; 

• Edukacyjne; 

• Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie; 

• Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne); 

mailto:aktywniobywatele@stocznia.org.pl
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• inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Cel Programu jest realizowany poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację 
następujących typów projektów: 

• Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń; 

• Ochrona cmentarzy i miejsc pochowku w tym upamiętnienia tych miejsc; 

• 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 następujące podmioty zarejestrowane w Polsce, takie 
jak: 

• Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie 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.; 

• 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 badan 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: Dotacje do 10 tys. PLN. Od 0% do 90% dofinansowania 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 9 września 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  do 31 grudnia 2023 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 w Polsce 
Tel: +48 691 859 960 Tel: +48 691 654 943 email: biuro@szih.org.pl 
 

Sportowo Kulturalnie Lokalnie 
 

Miej wpływ na pozytywną zmianę swojego najbliższego otoczenia. Wnioskuj do nowego 

Programu Fundacji LOTTO – SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE! Nasza Fundacja ogłasza 

konkurs, w ramach którego uprawnione organizacje i instytucje mogą składać wnioski  

o wsparcie własnych inwestycji tj. budowę, remont obiektów sportowych lub kulturalnych 

bądź na zakup niezbędnego wyposażenia. Do wygrania możliwa jest darowizna do 200 tys. 

zł na realizację zgłoszonego projektu. – 13 września 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

 

O PROGRAMIE: Wsparcie sportu i kultury, będące fundamentem rozwoju fizycznego  

i duchowego człowieka, stanowią kluczowe filary działalności Fundacji LOTTO im. Haliny 

Konopackiej, dlatego ogłaszamy konkurs „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” na projekty 

dotyczące budowy lub remontu infrastruktury sportowej i /lub kulturalnej oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia. Fundacja od początku swojego istnienie wspiera lokalne inicjatywy 

sportowe i kulturalne oraz prowadzi własne programy w tym obszarze. Poprzez wzmocnienie 

tych działań przez wkład w rozbudowę infrastruktury niezbędnej do uprawiania wszelkich 

dyscyplin sportowych oraz miejsc, w których można rozwijać talenty i pasje związane z kulturą, 

pragniemy aby użytkownicy tych obiektów mieli nowoczesne i bezpieczne warunki do pracy  

i rozwoju. 

 

CEL KONKURSU: W ramach konkursu „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” Fundacja LOTTO 

im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie 

darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów 

sportowych i kulturalnych 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekt może dotyczyć:  

a) budowy elementów infrastruktury sportowej lub kulturalnej takich jak, np. siłownia 

plenerowa, ścieżka sportowo-edukacyjnej, sportowy placu zabaw, ścianka wspinaczkowa, park 

linowy, boisko do lekkoatletyki, np. bieżnia, podstawowe boiska do gier zespołowych, boisko 

do gry w szachy, strzelnica, namiot/hala sportowa, zadaszenie boiska/kortu/widowni, 

kontener z szatniami/węzłem sanitarnym/magazynem sprzętu sportowego, pomost do 
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cumowania żaglówek, kajaków, tor łuczniczy, tor wrotkarski, tor rolkowy, skate-park, ścieżka 

rowerowa, wiata rowerowa, amfiteatr, scena zewnętrzna, kino plenerowe, teatr plenerowy, 

ścieżka kulturalno- edukacyjna, edukacyjny plac muzyczny itp.,  

b) rewitalizacji/remontu obiektów sportowych bądź kulturalnych takich jak, np. naprawa 

dachu, wymiana okien, wymiana podłogi/nałożenie nawierzchni antypoślizgowej, 

naprawa/wymiana nawierzchni boiska, naprawa ogrodzenia, remont sali 

gimnastycznej/bibliotecznej, np. malowanie, modernizacja oświetlenia, modernizacja 

nagłośnienia, modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego, modernizacja 

widowni, adaptacja pomieszczeń do celów sportowych lub kulturalnych, modernizacja sceny, 

rewitalizacja amfiteatru/kina plenerowego itp.,  

c) wymiany/zakupu wyposażenia trwałego infrastruktury sportowej bądź kulturalnej, np. 

piłkochwyty, trybuny, ławki, krzesła/fotele dla widzów, sprzęt sportowy, np. drabinki ścienne, 

trenażery, bieżnie, bramki, kosze itp., wyposażenia zaplecza sanitarno-szatniowego, np. 

umywalki, prysznice, szafki, stojaki na rowery, regały na książki, audiobooki, stoły i krzesła do 

zajęć kulturalnych, telebimy, ekrany, ekrany pneumatyczne, projektor, pianino/fortepian, 

książkomat, kurtyna itp.,  

d) zakupu wyposażenia ruchomego np. piłki, znaczniki, pachołki, książki, audiobooki itp. pod 

warunkiem, że wartość tego typu kosztów nie przekroczy 10% (dziesięć procent) Darowizny. 

 

Projekt nie może dotyczyć budowy, remontu i wyposażenia pomieszczeń biurowych, zaplecza 

kuchenno-jadalnego, noclegowego itp. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów 
infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 10 (dziesięć) lat licząc od daty zakończenia 
inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, którzy są: 

• organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku 
publicznego zgodnie z  art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U.2022.1327 tj.z dnia 2022.06.24), zarejestrowanymi 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołanymi do realizacji, w ramach swojej 
podstawowej działalności statutowej, zadań w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• jednostkami sektora finansów publicznych określonymi w art. 9 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 tj. z dnia 2021.02.18) 
posiadającymi osobowość prawną i prowadzącymi działalność w zakresie kultury 
fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego (np. jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe  
i samorządowe instytucje kultury). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 50 tys. do 200 tys. PLN. Do 80% dofinansowania. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 13 września 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  Termin zakończenia realizacji inwestycji nie może wykraczać 

poza datę 31 grudnia 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 
tel.: (22) 290 29 03 
 

 

Meet and Code 2022 
 

Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży lat w świat technologii oraz 

programowania. Wydarzenia Meet and Code organizowane przez organizacje pozarządowe 

pokazują młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą 

kodowania realizować swoje pomysły.  Termin składania wniosków mija 14 września 2022 

roku. 

 

ORGANIZATORZY: Organizatorami inicjatywy Meet and Code są firma SAP, organizacja Haus 

des Stiftens gGmbH oraz krajowi partnerzy sieci TechSoup Europe. 

O PROGRAMIE: Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży lat w świat 
technologii oraz programowania. Wydarzenia Meet and Code organizowane przez organizacje 
pozarządowe pokazują młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak 
za pomocą kodowania realizować swoje pomysły.  

Aby wziąć udział w programie Meet and Code, do 14 września należy zgłosić pomysł na 
wydarzenie, które musi być zorganizowane między wrześniem a październikiem 2022 w formie 
stacjonarnej, online lub hybrydowej.  Jedna organizacja może zgłosić kilka pomysłów,  
a wybrane otrzymają grant o wartości 400 euro.  

Wydarzenie może być w formie hakatonu, warsztatu programistycznego, wykładu, wydarzenia 
filmowego, zawodów, nocy kodowania, kursu robotyki itp. Jedynym ograniczeniem jest własna 
wyobraźnia! 

CEL KONKURSU: Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży lat w świat 

technologii oraz programowania. Wydarzenia Meet and Code organizowane przez organizacje 

pozarządowe pokazują młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak 

za pomocą kodowania realizować swoje pomysły.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Każdy zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria: 
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1. Wydarzenie ma na celu zainspirowanie i wprowadzenie młodego pokolenia w świat 
technologii. Wydarzenia muszą być związane z tematyką umiejętności cyfrowych 
(kodowanie, robotyka, IoT, sztuczna inteligencja itp.) 

2. Wydarzenie musi być zrealizowane pomiędzy 1 września a 31 października 2022. 
3. Udział w wydarzeniu finansowanym w ramach inicjatywy Meet and Code musi być 

bezpłatny dla uczestników. 
4. Wydarzenie musi być skierowane do dzieci i młodzieży od 8 do 24 roku życia. 
5. Wydarzenie nie może być krótsze niż 90 minut. Czas ten może zostać zrealizowany 

jednorazowo bądź rozbity na kilka, krótszych sesji. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O granty w ramach programu Meet and Code ubiegać się 

mogą jedynie charytatywne organizacje nonprofit z następujących krajów: Austria, Bośnia  

i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kazachstan, Niemcy, 

Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania  

i Włochy.  

Warunek kwalifikacji: Tylko organizacje nonprofit mogą zgłaszać swoje pomysły za 

pośrednictwem strony Meet and Code. 

1. Wydarzenia są organizowanie i przeprowadzane przez organizacje pozarządowe, które 
zgłosiły na nie pomysł. Organizacja zgłaszająca pomysł na wydarzenie jest 
odpowiedzialna za wszystko, co wydarzy się podczas planowania, organizacji oraz 
przeprowadzania projektu, jak również za czynności, które należy wykonać po samym 
wydarzeniu. 

2. Obiecane fundusze zostaną wypłacone jedynie organizacjom, które będą w stanie 
potwierdzić swój status non-profit. Odpowiednie dokumenty poświadczające status 
non-profit muszą zostać przekazane (oraz zweryfikowane) przed przesłaniem pomysłu 
na wydarzenie. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Każde wydarzenie ocenione pozytywnie otrzyma zazwyczaj kwotę  

w wysokości 400 €. Haus des Stiftens gGmbH zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub 

zmniejszenia wysokości Funduszy SAP w pojedynczych przypadkach. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 września 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Pomysły na wydarzenia powinny zostać zorganizowane 

pomiędzy 1 września a 31 października 2022 roku.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.meet-and-code.org/pl/pl/conditions-of-participation  

 

KONTAKT: poland@meet-and-code.org 

 

 

https://www.meet-and-code.org/pl/pl/conditions-of-participation
mailto:poland@meet-and-code.org
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Dofinansowanie zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego  

i współzawodnictwa młodzieży 
 

Do 30 września 2022 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki można składać wnioski dotyczące 

finansowania organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich” w ramach Grupy 

Wyszehradzkiej oraz współzawodnictwa sportowego. – 30 września 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

O PROGRAMIE: Programem, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w Programie, objęci są 

zawodnicy w młodzieżowych kategoriach wiekowych, zgodnych z Systemem Sportu 

Młodzieżowego – Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo – 

stanowiącym załącznik do umowy ze Zleceniobiorcą, zwani dalej: „Zawodnikami” lub 

„Członkami Kadry Narodowej”. 

 

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: 

1. W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:  

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach 

wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,  

b) współzawodnictwo sportowe,  

c) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.  

 

2. 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) ośrodkowym szkoleniem zawodników obejmującym:  
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− szkolenie młodzieży w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs, 

zwanych dalej „OSSM”;  

− udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach 

wiekowych. 

3. 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 

działania określonego w lit. b, dopuszcza się w przypadku imprez organizowanych w Polsce 

możliwość dofinansowania udziału zawodników w zawodach organizowanych przez FISU  

w ramach sportów i konkurencji nieolimpijskich.  

 

4. 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.” 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać: 

a) polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”; 

b) Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”1; 

c) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze 

kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  
Na realizację programu Minister w 2022 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2022 w wysokości 123 900 000,00 zł, w tym na realizację działania 
związanego z:  
a) udziałem w EYOF, przeznacza się kwotę 1 000 000,00 zł;  
b) udziałem w Uniwersjadzie i AMŚ, przeznacza się kwotę 2 500 000,00 zł;  
c) organizacją zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, 
przeznacza się kwotę 400 000,00 zł 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 września 2022 r. 

 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-na-2022-r 

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ul. Senatorska 14 
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00-082 Warszawa 
Skontaktuj się z nami 
+48222443264 
Infolinia dla Obywatela 
+48222500138 
Czynna w dni robocze 
w godzinach 8:15-16:15 

Europejski Instrument Miejski (EUCF) 
 

Trwa czwarty nabór wniosków w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). 

EUCF to długoletni projekt finansowany ze środków UE, dzięki któremu miasta i gminy mogą 

otrzymać wsparcie w celu mobilizacji zrównoważonych inwestycji energetycznych, których 

celem będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych. W ramach obecnej, ostatniej już tury EUCF pomoc otrzyma 48 

koncepcji inwestycyjnych. Nabór wniosków potrwa do 30 września 2022 r. 

 

FUNDATOR: EUCF 

 

O PROGRAMIE: 

Dzięki EUCF miasta i gminy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 tys. euro na przygotowanie 

Koncepcji Inwestycyjnej dla projektów, które w znaczny sposób przyczynią się do rozwoju 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. 

Celem opracowania Koncepcji Inwestycyjnej jest ułatwienie samorządom poszukiwania 

finansowania dla przygotowywanego projektu. 

Łączny budżet projektu wynosi 2,88 mln euro. 

Beneficjenci mają obowiązek wykorzystać przyznane środki na działania niezbędne do 

przygotowania koncepcji inwestycyjnej, np. przeprowadzenie (technicznych) studiów 

wykonalności czy szeregu kluczowych analiz dotyczących projektu — analiz rynkowych, analiz 

interesariuszy, analiz prawnych, ekonomicznych czy finansowych. 

 

Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji w obszarze energetyki, a jedynie 

pokrywać koszty mobilizacji zasobów i dostępu do usług prowadzących do opracowania 

koncepcji inwestycyjnej, np. wspomnianych analiz prawnych i marketingowych czy studiów 

wykonalności. Z tych środków pokryć można np. wynagrodzenia pracowników  

i podwykonawców. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski do EUCF mogą składać samorządy lokalne (miasta i gminy) oraz ich formalne  

i nieformalne związki, a także lokalne organizacje publiczne skupiające samorządy lokalne  

i gminy z państw członkowskich UE, krajów EOG/EFTA — Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, 

jak również z Wielkiej Brytanii. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Miasta i gminy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 tys. euro 

tel:+48222443264
tel:+48222500138
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 września 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.eucityfacility.eu/home.html  

 
 

Solidarni z Ukrainą 
 

Ukraińscy uchodźcy: studenci i doktoranci zyskają możliwość podjęcia studiów w Polsce, 

prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub udziału w innych 

formach kształcenia (kursach językowych lub przygotowawczych) w okresie od marca do 

września 2022 roku. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom wypłacane będzie 

stypendium. – 30 września 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

 

O PROGRAMIE: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji 

i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia podejmuje działania dzięki którym, ukraińscy uchodźcy: 

studenci i doktoranci zyskają możliwość podjęcia studiów w Polsce, prowadzenia prac 

związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub udziału w innych formach kształcenia 

(kursach językowych lub przygotowawczych) w okresie od marca do września 2022 roku. Poza 

zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom wypłacane będzie stypendium. 

 

CEL KONKURSU: Umożliwienie ukraińskim uchodźcom (przybyłym do Polski od 24.02.2022) – 

ukraińskim studentom i doktorantom kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad 

rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach 

i instytutach w okresie od marca do września 2022 roku.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Podmioty otrzymują na każdego uczestnika Programu kwotę ryczałtową w wysokości:  

• na sfinansowanie uczestników podejmujących studia na wszystkich kierunkach, poza 
kierunkiem lekarskim i lekarsko dentystycznym – 2500 zł/uczestnik/miesiąc, z czego 
1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla uczestnika Programu; 

• na sfinansowanie uczestników podejmujących studia w semestrze letnim na 
kierunkach lekarskich lub lekarsko- dentystycznych - 4071 zł/uczestnik/miesiąc, 
z czego 1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla uczestnika Programu (20 
miejsc dla studentów na uczelniach nadzorowanych przez MEiN i 50 miejsc dla 
studentów na uczelniach nadzorowanych przez MZ); 

• na sfinansowanie prowadzenia prac nad rozprawą doktorską – 2500 
zł/uczestnik/miesiąc, z czego 1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla 
uczestnika Programu; 

http://www.eucityfacility.eu/home.html
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• na uczestników kursów językowych lub kursów przygotowawczych - 2500 
zł/uczestnik/miesiąc, z czego 1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla 
uczestnika Programu. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wniosek składają uczelnie nadzorowane przez MEiN lub MZ, 

w których liczba studentów studiów stacjonarnych wynosi minimum 150 osób, oraz instytuty 

PAN/instytuty sieci Łukasiewicz/instytuty badawcze. We wniosku podmioty te deklarują liczbę 

uchodźców Ukraińców, których są gotowe przyjąć, zapewniając im bezpłatnie możliwość 

kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub 

innych dowolnych form kształcenia. 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: Budżet Programu pozwala na sfinansowanie około 1320 

uczestników Programu w okresie marzec-wrzesień 2022 (czyli do końca roku akademickiego 

2021/2022).   

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 września 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/solidarni-z-ukraina-zalozenia-

programu?fbclid=IwAR0MWOuC6g2X8f24COitowLcL_6yabNWKyDqaO3SQamrEV7JTCNUn8-

ayJ0 

 

KONTAKT: 

Kontakt dla instytucji: solidarni@nawa.gov.pl  
Kontakt dla studentów i doktorantów: ukraina@nawa.gov.pl  
 

NUTRITECH (I konkurs) 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi nabór wniosków  

o dofinansowanie w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań 

poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą 

uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych 

stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób,  

w tym chorób cywilizacyjnych. – 30 września 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 

 

O PROGRAMIE: Program zakłada wdrożenie opracowanych rozwiązań, takich jak produkty 

prozdrowotne, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące, które pomogą 

zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym chorób 

dietozależnych, a więc służą prawidłowemu żywieniu i mają znaczenie profilaktyczne. 

 

mailto:solidarni@nawa.gov.pl
mailto:ukraina@nawa.gov.pl
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CEL KONKURSU:  

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie 
prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac 
badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. 

Cele szczegółowe programu to: 

• Wdrożenie opracowanych rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów 
żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko 
występowania  przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych). 

• Wdrożenie opracowanych rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty 
prozdrowotne, narzędzie wspomagające, usługi) skierowanych do osób 
dotkniętych  przewlekłymi chorobami niezakaźnymi. 

• Wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju  
w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować: 

• badania przemysłowe, 
• eksperymentalne prace rozwojowe, 
• prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do 

zastosowania w praktyce). 
Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska 
dofinansowania. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do konkursu mogą przystąpić: 

• przedsiębiorstwa - samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo  
• przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech 

przedsiębiorstw albo  
• przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: 
• w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej 

jedna jednostka naukowa, 
Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych 
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu 
wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  
Całkowity budżet I konkursu to 100 mln zł. 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.  
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 września 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 48 miesięcy.  

Na etapie realizacji projektu, w uzasadnionych przypadkach, których nie można było 

przewidzieć na etapie aplikowania o środki, okres realizacji projektu można wydłużyć 

maksymalnie o 12 miesięcy. Wymaga to uzyskania zgody NCBR. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs 

 

KONTAKT: 

Punkt Informacyjny 

Tel. 48 22 39 07 170 

Tel. 48 22 39 07 191 

E-mail: info@ncbr.gov.pl 

Strona www: https://www.gov.pl/web/ncbr/punkt-informacyjny 
 

 

Sportowa Natura 
 

Lasy Państwowe zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału  

w konkursie pod hasłem „Sportowa Natura”. Chcą wspólnie promować ruch na świeżym 

powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody. Nagrodzone będą najciekawsze 

pomysły, a ograniczeniem jest tylko… wyobraźnia. Wnioski należy złożyć do 30 września 

2022 roku. 

 

ORGANIZATOR: Lasy Państwowe  

  

O PROGRAMIE:  Lasy Państwowe zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia 

udziału w konkursie pod hasłem „Sportowa Natura”. Chcą wspólnie promować ruch na 

świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody. Nagrodzone będą najciekawsze 

pomysły, a ograniczeniem jest tylko… wyobraźnia.  

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację 

ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Wnioski promujące Lasy Państwowe 

poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. 

Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. 

Przykładowa tematyka: 

– promocja obcowania z naturą, 

– aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, 

– edukacja leśna i przyrodnicza, 

– korzystanie z produktów lasu. 

mailto:info@ncbr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/punkt-informacyjny
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Kluby sportowe, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS lub 

prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie bądź wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, a tym samym posiadające uprawnienia do wystawiania rachunków lub 

faktur. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 10.000,00 zł  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 września 2022 roku.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych  

 

KONTAKT: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych 

ul. Grójecka 127 

02-124 Warszawa 

cilp@cilp.lasy.gov.pl 
 

 

Program grantowy - local.history 
 

Fundacja EVZ zaprasza do przystąpienia do konkursu grantowego „local.history”. Ma on na 

celu krytyczne odniesienie się na poziomie lokalnym do historycznych miejsc, osób, rodzin, 

wydarzeń, przedsiębiorstw lub budynków z czasów nazizmu. Wnioski mogą składać 

organizacje zarejestrowane w Polsce, Czechach, Słowacji i Ukrainie. Termin składania 

wniosków upływa 30 września 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja EVZ 

 

O PROGRAMIE: Dzięki programowi finansowania local.history Fundacja EVZ wspiera lokalne  

i regionalne inicjatywy historyczne z Europy Środkowej i Wschodniej.  

 

CEL KONKURSU: Program grantowy local.history ma na celu krytyczne odniesienie się na 

poziomie lokalnym do historycznych miejsc, osób, rodzin, wydarzeń, przedsiębiorstw lub 

budynków z czasów nazizmu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Finansowane są projekty mające na celu 

nawiązanie i upamiętnienie okresu narodowego socjalizmu i II wojny światowej. Projekty 

tematycznie dotyczą miejsc, osób i wydarzeń z historii narodowego socjalizmu. 

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych
mailto:cilp@cilp.lasy.gov.pl
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Formaty projektów są otwarte i mogą przybierać kształt: podcasty, powieści graficznej, teatru, 

wystawy, muzyki i inne form sztuki, eventów, warsztatów, szkół letnich, historii mówionej, 

archiwum i dokumentacji projektów itp.  

Wybrany format powinien odpowiadać celom projektu i przyczyniać się do kształtowania 

lokalnych kultur pamięci, a także edukować i starać się aktywnie angażować społeczność 

lokalną. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce, 

Czechach, Słowacji i Ukrainie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wnioski przyjmowane są na kwoty od 20.000 do 60.000 euro. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 września 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Czas trwania projektu – do 24 miesięcy. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/fields-of-activity-and-cluster/education-

drives-the-

future/localhistory/?fbclid=IwAR25ssPlnY3C8ZfsrqqGGCSYTLJ52oqUVAz1sTdBasG_MuVSHYP

Q9FckHog  

 

KONTAKT: 

W ramach kontaktu oferowane są dwie sesje na platformie Zoom, aby wyjaśnić cały proces 

aplikacji i odpowiedzieć na pytania dotyczące finansowania.  

Dostępne terminy: 30.08.2022 (godz.: 15.00-17.00) oraz 15.09.2022 (godz.: 15.00-17.00).  

Aby wziąć udział w jednej z tych sesji, należy zarejestrować się mailowo na adres: 

local.history@stiftung-evz.de. W odpowiedzi zostanie przesłany link do sesji. 

 

Z Fundacją PZU po lekcjach 
 

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu 

ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami 

społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, 

poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole 

wiedzy. – 30 września 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja PZU 

 

CEL KONKURSU: Celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse społeczne 

na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców,  kierowanych do uczniów 

https://www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/fields-of-activity-and-cluster/education-drives-the-future/localhistory/?fbclid=IwAR25ssPlnY3C8ZfsrqqGGCSYTLJ52oqUVAz1sTdBasG_MuVSHYPQ9FckHog
https://www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/fields-of-activity-and-cluster/education-drives-the-future/localhistory/?fbclid=IwAR25ssPlnY3C8ZfsrqqGGCSYTLJ52oqUVAz1sTdBasG_MuVSHYPQ9FckHog
https://www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/fields-of-activity-and-cluster/education-drives-the-future/localhistory/?fbclid=IwAR25ssPlnY3C8ZfsrqqGGCSYTLJ52oqUVAz1sTdBasG_MuVSHYPQ9FckHog
https://www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/fields-of-activity-and-cluster/education-drives-the-future/localhistory/?fbclid=IwAR25ssPlnY3C8ZfsrqqGGCSYTLJ52oqUVAz1sTdBasG_MuVSHYPQ9FckHog
mailto:local.history@stiftung-evz.de


     

35  

   

szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, 

branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół 

policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających 

poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt. Wnioskodawca ma 

obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której 

prowadzony będzie projekt. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się  

o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska 

lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy 

nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Fundacje. 

2. Stowarzyszenia. 

3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie 

przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 

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

miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: maks. 90%, do 50.000 zł. min. 10% (wkład finansowy). 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 1 do 30 września 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  maks. 7 miesięcy, 01.12.2022 – 30.06.2023. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/ruszyla_XVIII_edycja_konkursow_dotacyjnych 

 

KONTAKT: Fundacja PZU Anna Maślańska T: 22 582 30 63 email: amaslanska@pzu.pl 
 

 

„Zachować pamięć 2022” stacjonarnie, online lub hybrydowo 
 

Ogłaszamy nabór do programu dotacyjnego „Zachować pamięć”, który oferuje 
dofinansowanie wspólnych, polsko-niemieckich projektów grup młodzieży w miejscach 
pamięci. Pierwszy termin składania wniosków zaplanowany jest do 30 września 2022 roku. 

 

ORGANIZATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
 

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

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

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

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

 

CEL PROGRAMU: Celem programu jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania 

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

kształtowanie przyszłości 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

Projekty stacjonarne: 

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

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

Projekty online: 

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

https://pnwm.org/projekty-online/
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• PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa 
językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny (p. tabelka w prawej 
kolumnie) . 

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

 

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

niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży 

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

światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 września 2022 r. 

Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, należy złożyć wniosek online o 
dofinansowanie oraz wypełnić formularz uzupełniający. 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Piotr Kwiatkowski 
tel.: +48 22 5188932 
(dla osób dzwoniących z Polski) 
tel.: +49 331 2847 933 
(dla osób dzwoniących z Niemiec) 

e-mail: piotr.kwiatkowski@pnwm.org 

 

 

 Konkursy z dłuższym terminem składania wniosków  
 

 

Erasmus plus – Akcja kluczowa 2: Współpraca Organizacji i Instytucji – 

Partnerstwa współpracy - Partnerstwa w dziedzinach dotyczących młodzieży 
 

Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom zwiększenia jakości 

i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia zdolności do 

wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia międzynarodowego 

https://oase.dpjw.org/oase/oase_pl.html#oase_root
https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/218
https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/
mailto:piotr.kwiatkowski@pnwm.org
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charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również 

wymianę i omawianie pomysłów. Wnioski przyjmowane są do 4 października 2022r. 

 

ZARZĄDZANIE: W zależności od dziedziny projektu i typu wnioskodawcy partnerstwami 

współpracy zarządzają agencje narodowe albo Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji  

i Kultury (EACEA). 

 

O PROGRAMIE: Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom 

zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, 

zwiększenia zdolności do wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia 

międzynarodowego charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk  

i metod, jak również wymianę i omawianie pomysłów. 

 

CEL: Partnerstwa współpracy mają na celu:  

• podniesienie jakości pracy, działań i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, 

otwarcie na nowe podmioty, które w sposób naturalny nie przynależą do 

pojedynczego sektora;  

• budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i 

międzysektorowych;  

• sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, 

młodzieży i sportu;  

• umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub 

sektorowym) prowadzących do usprawnień i nowych podejść, proporcjonalnych do 

sytuacji każdej organizacji. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekt partnerstwa współpracy obejmuje cztery etapy rozpoczynające się jeszcze przed 

wyborem projektu do finansowania: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań 

następczych. Organizacje uczestniczące i uczestnicy zaangażowani w działania powinni 

odgrywać aktywną rolę na wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje 

doświadczenie w zakresie nauki.  

• Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów projektu i efektów uczenia się, form 

działalności, harmonogramów itp.)  

• przygotowanie (planowanie działań, sporządzanie programu prac, ustalenia 

praktyczne, potwierdzenie grupy docelowej lub grup docelowych planowanych 

działań, dojście do porozumienia z partnerami itp.);  

• Realizacja działań;  

• Działania następcze (ocena działań i ich wpływu na różnych poziomach, 

udostępnianie i wykorzystanie rezultatów projektu).  

 

Partnerstwa współpracy mogą obejmować organizację transnarodowych działań z zakresu 

uczenia się, nauczania i szkolenia dla osób indywidualnych i grup osób indywidualnych, o ile 

wnoszą one wartość dodaną w realizację celów projektu. Format, cel oraz rodzaj i liczba 
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uczestników działań, które są przedmiotem wniosku, zostaną opisane i uzasadnione w ramach 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioskodawcą może być dowolna organizacja uczestnicząca 

mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym  

z Programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych 

w dany projekt. 224 Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie? 

Każda organizacja publiczna lub prywatna ustanowiona w państwie członkowskim UE lub 

państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w dowolnym państwie trzecim 

niestowarzyszonym z Programem na świecie (zob. sekcja „Kraje uprawnione” w części  

A niniejszego przewodnika) może uczestniczyć w partnerstwie współpracy.  

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

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Proponowany model finansowania obejmuje zestaw 3 jednorazowych 

kwot ryczałtowych odpowiadających całkowitej kwocie dofinansowania projektu. 120 000 

EUR, 250 000 EUR i 400 000 EUR. Wnioskodawcy wybiorą spośród 3 określonych kwot według 

działań, jakie chcą podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć. Planując swoje projekty, 

organizacje wnioskujące – wraz z partnerami projektu – będą musiały wybrać jednorazową 

kwotę ryczałtową, która będzie bardziej odpowiednia do pokrycia kosztów ich projektów,  

w oparciu o ich potrzeby i cele. Jeśli projektowi zostanie przyznane finansowanie, 

wnioskowana kwota ryczałtowa staje się całkowitą kwotą dofinansowania. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 4 października 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 12 do 36 miesięcy 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

oraz w przewodniku Programu Erasmus + 

https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/11/24/1m3t1s/2022-erasmusplus-

programme-guide-pl.pdf  

 

KONTAKT: 

Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2021 – 2022 na terenie województwa 

wielkopolskiego: 

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

k.adamska@ko.poznan.pl 

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

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

 
 

 

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-2022-zaproszenie-do-skladania-wnioskow
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/11/24/1m3t1s/2022-erasmusplus-programme-guide-pl.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/11/24/1m3t1s/2022-erasmusplus-programme-guide-pl.pdf
mailto:k.adamska@ko.poznan.pl
mailto:doradca2@cwrkdiz-konin.pl
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ERASMUS PLUS - PROJEKTY MOBILNOŚCI MŁODZIEŻY – „DZIAŁANIE NA RZECZ 

WŁĄCZENIA DISCOVEREU” 
 

W ramach działania na rzecz włączenia DiscoverEU organizacje i nieformalne grupy młodych 

ludzi mogą otrzymać wsparcie w celu realizacji projektów pozwalających młodym ludziom  

o mniejszych szansach na uczestnictwo w DiscoverEU na równych zasadach względem ich 

rówieśników. Wnioski przyjmowane są do 4 października 2022 r. 

 

ZARZĄDZANIE: Agencja Narodowa Erasmus +  

 

O PROGRAMIE: W ramach działania na rzecz włączenia DiscoverEU organizacje i nieformalne 

grupy młodych ludzi mogą otrzymać wsparcie w celu realizacji projektów pozwalających 

młodym ludziom o mniejszych szansach na uczestnictwo w DiscoverEU na równych zasadach 

względem ich rówieśników. DiscoverEU daje młodym ludziom, którzy ukończyli 18 lat, szansę 

na krótkoterminowe indywidualne lub grupowe doświadczenie w podróżowaniu po Europie 

koleją lub w razie potrzeby innymi środkami transportu. Cele tej inicjatywy są następujące:  

• dać młodym ludziom szansę na zdobycie wiedzy o Europie, ale także na odkrycie 

możliwości, jakie Europa stwarza w odniesieniu do ich przyszłych wyborów 

edukacyjnych i życiowych;  

• wyposażyć młodych ludzi w wiedzę, umiejętności życiowe i wartościowe dla nich 

kompetencje;  

• zachęcić do nawiązywania kontaktu i dialogu międzykulturowego między młodymi 

ludźmi;  

• rozwinąć wśród osób młodych poczucie przynależności do Unii Europejskiej;  

• zainspirować młodych ludzi do podróżowania zgodnego z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, a w szczególności do ogólnej świadomości ekologicznej. 

 

CELE AKCJI: DiscoverEU stara się wzmocnić swój wymiar integracyjny, zapewniając dodatkowe 

wsparcie dla uczestników o mniejszych szansach, w celu poznania Europy. W ujęciu bardziej 

szczegółowym działanie na rzecz włączenia DiscoverEU ma na celu:  

• dotarcie do młodych ludzi o mniejszych szansach, którzy nie zgłosiliby się z własnej 

inicjatywy;  

• pokonanie przeszkód, które uniemożliwiają tym młodym ludziom bezpośredni udział 

w rundzie ogólnych wniosków DiscoverEU i zapewnienie im niezbędnego wsparcia, 

tak aby mogli podróżować;  

• zapoczątkowanie i wzmocnienie rozwoju kompetencji i umiejętności młodych ludzi  

o mniejszych szansach biorących udział w DiscoverEU. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  W ramach działania na rzecz włączenia 

DiscoverEU jedna do pięciu osób o mniejszych szansach z tego samego kraju podejmuje krótką 

podróż przez Europę. Okres nauki obejmuje planowanie, przygotowanie, realizację przed  

i w trakcie podróży w ramach DiscoverEU, jak również działania następcze po podróży. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Kto może złożyć wniosek? Wnioskodawcą może być dowolna uprawniona organizacja 

uczestnicząca lub grupa ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim 

stowarzyszonym z Programem. 

 

Kwalifikująca się organizacja Organizacją może być:  

• organizacja nienastawiona na zysk, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; organ 

publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwo społeczne; 

organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw;  

• nieformalna grupa młodych ludzi; mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub 

państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Zasady finansowania opisane są w Przewodniku Programu Erasmus 

plus, w sekcji poświęconej zasadom finansowania.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 4 października 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  Od 3 do 18 miesięcy. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

oraz w przewodniku Programu Erasmus + 

https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/11/24/1m3t1s/2022-erasmusplus-

programme-guide-pl.pdf  

 

KONTAKT: 

Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2021 – 2022 na terenie województwa 

wielkopolskiego: 

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

k.adamska@ko.poznan.pl 

2. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w 

Koninie - Przemysław Trawczynski - 601 498 634 - doradca2@cwrkdiz-

konin.pl 

 

 

RITA – przemiany w regionie – projekty partnerskie 
 

Program RITA – Przemiany w regionie to przede wszystkim program grantowy, 
który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu 
koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie 
najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla naszych 
grantobiorców. W przypadku projektów partnerskich, nabory odbywają się dwa razy do 

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-2022-zaproszenie-do-skladania-wnioskow
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/11/24/1m3t1s/2022-erasmusplus-programme-guide-pl.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/11/24/1m3t1s/2022-erasmusplus-programme-guide-pl.pdf
mailto:k.adamska@ko.poznan.pl
mailto:doradca2@cwrkdiz-konin.pl
mailto:doradca2@cwrkdiz-konin.pl
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roku: 15 marca i 15 października (jeśli termin naboru przypada w weekend, termin 
przesuwany jest na najbliższy dzień roboczy). 

ORGANIZATOR: RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), 

realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED) 

 

O PROGRAMIE: Projekty partnerskie finansowane są z programu RITA w ramach otwartych 
konkursów grantowych. Partnerstwo i oparcie projektu o rzeczywiste potrzeby,  
a także umiejscowienie projektu w stosownym regionie geograficznym i obszarze 
tematycznym to kluczowe kwestie w ocenie wniosku projektowego. 

Partnerstwo znajduje swoje odbicie we wspólnym planowaniu i realizowaniu projektu – oboje 
partnerzy – polska organizacja pozarządowa będąca liderem partnerstwa i wnioskodawcą oraz 
odpowiednia instytucja z kraju objętego programem, powinni mieć równy wpływ na kształt 
projektu i podejmowane decyzje, wspólnie nieść odpowiedzialność za rezultaty projektu. 
Niezmiernie ważne jest wzajemne zaufanie partnerów i wymiana doświadczeń. 

Składane projekty powinny odpowiadać realnym potrzebom. W diagnozie potrzeb 
nieoceniony jest udział partnera ze wschodu – to on, będąc na miejscu, najlepiej zna grupę 
docelową i może weryfikować jej potrzeby. Polski partner, najlepiej znający polskie 
rozwiązania i doświadczenia, proponuje te, które warto zastosować w danym projekcie. 

Program RITA posiada szeroki zakres tematyczny, jednak wszystkie proponowane projekty 
powinny być skupione na długotrwałości i multiplikacji rezultatów, w kontekście polskich 
doświadczeń. 

CEL PROGRAMU: Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian  

w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim 

doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych 

do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Celem konkursu jest wyłonienie  

i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz 

z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do 

przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie 

się polskim doświadczeniem transformacji, a także doświadczeniem polskich organizacji  

w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. Projekty dotyczyć mogą następujących sfer:  

• problemy społeczne, socjalne,  

• edukacja i wychowanie,  

• rozwój przedsiębiorczości,  

• dziedzictwo kulturowe,  

• rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

• rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

• rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,  

• rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu. 



     

43  

   

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą 

uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na 

podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami 

i osobami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, 

Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość dofinansowania jednego projektu 
wynosi maksymalnie 60.000 zł.   Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu  
(w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego). 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 października 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r., a 

zakończenie do 31 grudnia 2023 r 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://programrita.org/projekty-partnerskie/ 

 

KONTAKT: Agnieszka Świeczka 
rita@fed.org.pl 
+48 605 787 757 
poniedziałek-piątek w godz. 9:00-16:00 
 

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane 

Społeczności Mieszkaniowe 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór wniosków  

w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności 

Mieszkaniowe. Termin naboru dokumentacji aplikacyjnej w pierwszym etapie został 

wydłużony do dnia 15 października 2022 r.  

 

FUNDATOR: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

O PROGRAMIE: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór 

wniosków w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane 

Społeczności Mieszkaniowe. 

 

CEL KONKURSU: Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane 

Społeczności Mieszkaniowe, jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności 

Mieszkaniowych (WSM), składającej się z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych, która ma 

służyć zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia 

mailto:rita@fed.org.pl
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i codziennych czynności. WSM mają jednocześnie umożliwiać zakwaterowanie i świadczenie 

całodobowych usług wspomagających dostosowanych do indywidualnych potrzeb ich 

mieszkańców (osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia). 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zakres kosztów kwalifikowalnych: 

1) koszty podstawowe, które wystąpią w zależności od realizowanego zadania 

rzeczowego, takie jak: budowa lub dokończenie budowy, przebudowa, remont, 

zmiana przeznaczenia istniejącego budynku; 

2) koszty zagospodarowania terenu, niezbędne do funkcjonowania WSM,  

w szczególności ciągi piesze, droga dojazdowa do obiektu, oświetlenie zewnętrzne, 

śmietnik; 

3) koszty dodatkowe, które obejmują: 

a) koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia 

inwestycji, w tym: projektów architektonicznych, studiów wykonalności, 

kosztorysu inwestorskiego, analiz oddziaływania na środowisko; 

b) koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, koszty 

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego (kontrola obiektów i procesów 

budowalnych); 

4) koszty zakupu sprzętu i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów 

zabezpieczających i monitorujących. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Beneficjentem, a zarazem organem prowadzącym WSM, mogą być wnioskodawcy, którzy 

spełniają warunki: 

1) posiadają w swoim statucie postanowienie dotyczące działalności na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami; 

2) opiszą doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

od co najmniej 36 miesięcy do daty złożenia wniosku; 

3) opiszą doświadczenie w realizacji projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

w postaci co najmniej dwóch zrealizowanych i zakończonych projektów grantowych, których 

łączna wartość wynosi co najmniej 500.000,00 zł i minimalna wartość pojedynczego projektu 

to 50.000,00 zł; 

4) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na której będzie 

realizowana inwestycja WSM, wynikające z: 

a. własności, 

albo 

b. użytkowania wieczystego lub dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność jednostki 

samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych umożliwiających realizację inwestycji; 
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5) posiadają decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona 

wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub 

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a także posiadają decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej 

wydania, jeśli jest wymagana; 

6) opiszą stopień zgodności proponowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego WSM 

z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych; 

7) opiszą stopień zgodności proponowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego WSM 

ze Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030; 

8) opiszą koncepcję pozyskania innych źródeł finansowania z oceną możliwości ich uzyskania; 

9) opiszą strategię utrzymania trwałości projektu, która wynosić będzie co najmniej 10 lat od 

uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

10) posiadają Koncepcję architektoniczno-budowlaną; 

11) posiadają Program Funkcjonalno-Użytkowy WSM; 

12) posiadają Projekt Architektoniczno-Budowlany WSM. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dofinansowanie na stworzenie infrastruktury umożliwiającej 

świadczenie usługi WSM: 300.000.000,00 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 października 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Okres realizacji zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 

3 lat od daty udzielenia dofinansowania.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-

real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-

mieszkaniowe/dokumenty-programowe/tresc-programu/#c331310 lub 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-

real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-

mieszkaniowe/dokumenty-programowe/zmiany-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-

mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/  

 

KONTAKT: 

Al. Jana Pawła II 13 

00-828 Warszawa 

22 50 55 500 
 

 

 

 

 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/dokumenty-programowe/tresc-programu/#c331310
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/dokumenty-programowe/tresc-programu/#c331310
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/dokumenty-programowe/tresc-programu/#c331310
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/dokumenty-programowe/zmiany-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/dokumenty-programowe/zmiany-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/dokumenty-programowe/zmiany-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/dokumenty-programowe/zmiany-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/


     

46  

   

Zabawka Przyjazna Dziecku 2022 
 

Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza do wzięcia udziału w XII edycji Konkursu „Zabawka 

Przyjazna Dziecku”. Prace należy przesyłać do 30 października 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Muzeum Zabawek i Zabawy 

 

O KONKURSIE: 

Do tej pory odbyło się XI edycji (konkurs realizowany jest co 2 lata). Podsumowaniem konkursu 

jest wydanie katalogu z nagrodzonymi i wyróżnionymi projektami oraz, co dla nas ważne, 

przyjęcie najlepszych zabawek w szeregi zbiorów, co pozwala tworzyć kolekcję zabawek 

współczesnych. Tradycją stała się także wystawa pokonkursowa, którą odwiedza szeroka 

rzesza naszych odbiorców, dzięki czemu wskazujemy dobre praktyki w wyborze zabawek dla 

dzieci.   

Ocenie poddane zostaną nadesłane prace w dwóch kategoriach:  

1. Zabawki wdrożone do produkcji. 

2. Zabawki artystyczne, prototyp, ludowe. 

 

CEL KONKURSU: 

Na przestrzeni lat konkurs ewoluował, powstał jako odpowiedź na bylejakość zabawek 

sprowadzanych do Polski najczęściej z Chin, które przed kilkunastoma laty zdominowały rynek. 

Początkowo konkurs skierowany był do dzieci, by w konsekwencji stać się konkursem dla 

profesjonalistów: projektantów, producentów, twórców ludowych.   

Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych zabawek polskich projektantów 

i twórców ludowych. 

Przedmiotem konkursu mogą być wszystkie rodzaje zabawek oraz gier (zręcznościowych, 

planszowych, logicznych), książki, programy multimedialne dla dzieci. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: 

Do konkursu mogą przystąpić: 

– wszyscy chętni pełnoletni, a w szczególności: artyści, projektanci, rzemieślnicy 

wytwarzający na zamówienie lub w krótkich seriach (nie w sposób przemysłowy) 

zabawki artystyczne, pełnoletni uczniowie i absolwenci szkół plastycznych, studenci 

kierunków plastycznych wyższych uczelni (prace dyplomowe, prototypy), twórcy 

ludowi. 

 

NAGRODY:  

1) Pierwsza nagroda – 2.000 zł. 

2) Wyróżnienie – 1.000 zł 

 Nagroda Targów Kielce w postaci udostępnienia przestrzeni wystawienniczej na 

Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Kids' Time 

2023 r. 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: do 30 października 2022 r. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.muzeumzabawek.eu/o-muzeum/konkursy/  

 

KONTAKT: 

Muzeum Zabawek i Zabawy 

tel. 41 34 337 00 

poczta@muzeumzabawek.eu  
 

Inwestycje w Oświacie 
 

Wystartował nowy program Ministra Edukacji i Nauki ukierunkowany na realizację 

inwestycji w szkołach i placówkach niesamorządowych. Wsparcie w formie dotacji celowej 

mogą otrzymać podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Nabór 

wniosków w programie wystartował 25 lipca i potrwa do 31 października br. Budżet 

programu wynosi 100 mln zł. – 31 października 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

O PROGRAMIE: program umożliwia otrzymanie dotacji na remonty oraz inwestycje  

w niesamorządowych jednostkach oświatowych.  

 

CEL KONKURSU: wspieranie systemu oświaty w zakresie dostosowania infrastruktury 

oświatowej do potrzeb procesu kształcenia 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: remonty i inwestycje 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Podmioty niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączna kwota dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu nie 

może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa określona w dniu zawarcia umowy dotacyjnej. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 października 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inwestycje-w-oswiacie 

 

KONTAKT: inwestycjewedukacje@mein.gov.pl. 

 
 

 

http://www.muzeumzabawek.eu/o-muzeum/konkursy/
mailto:poczta@muzeumzabawek.eu
mailto:inwestycjewedukacje@mein.gov.pl
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Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło nowy Rządowy Program 

Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.  

W programie mogą wziąć udział przedsiębiorcy oraz naukowcy, którzy mają pomysł na 

wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania 

zasobami wody w Polsce. – 31 października 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

O PROGRAMIE: Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to 

główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi 

na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. 

 

CEL KONKURSU:  

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność 
użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. 

Cele szczegółowe to: 

1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej). 

2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring 
i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód. 

3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy 
istniejących zasobach. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować: 

• badania podstawowe, 
• badania przemysłowe, 
• eksperymentalne prace rozwojowe, 
• prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do 

zastosowania w praktyce). 
Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska 
dofinansowania. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do konkursu mogą przystąpić: 

• przedsiębiorstwa, 
• jednostki naukowe, 
• inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), 

posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu 
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rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego 
wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do 
czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum, 

• w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej 
jedna jednostka naukowa. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Całkowity budżet I konkursu to 200 mln zł. 
Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł. 
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.   

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 października 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Okres realizacji podany we wniosku projektu wynosi 3 lata z 

możliwością wydłużenia na etapie realizacji do 5 lat 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/ncbr/i-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-

innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej 

 

KONTAKT: 

Punkt informacyjny 

Tel. +48 22 39 07 170 

Tel. +48 22 39 07 191 

E-mail: info@ncbr.gov.pl 
 

 

Fundusz Pomocy Pomagającym 
 

Fundusz utworzony został w październiku 2021 roku w odpowiedzi na dramatyczną sytuację 

uchodźców i uchodźczyń sprowadzonych przez reżim Aleksandra Łukaszenki na polsko-

białoruską granicę i wypychanych z Polski przez straż graniczną  

z pogwałceniem praw i godności i narażeniem na utratę zdrowia i życia. – 30 listopada 2022 

r. 

 

FUNDATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

O PROGRAMIE: Fundusz oferuje pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym 

prowadzącym działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej, 

a także organizacjom udzielającym wsparcia osobom przebywającym w ośrodkach dla 

cudzoziemców na terenie Polski. 

 

 

 

 

mailto:info@ncbr.gov.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup 
koniecznego sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, 
zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia, 

• Pokrycie kosztów administracyjnych, w tym czynsz, media, księgowość, etc. 
• Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie 

pomocy (stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia), 
• Wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Dotacje otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne, które: 

• świadczą bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną uciekinierom/kom na 
polsko-białoruskiej granicy, a także osobom przebywającym w ośrodkach dla 
cudzoziemców 

• organizują akcje informacyjne i uświadamiające na temat praw osób ubiegających się 
o ochronę i azyl w społecznościach lokalnych i prawa do niesienia im pomocy, 

• monitorują sytuację a granicy oraz warunki w ośrodkach dla cudzoziemców, 
dokumentują i nagłaśniają przypadki naruszania prawa polskiego, międzynarodowego 
i ochrony praw człowieka, prowadzą działania rzecznicze na poziomie lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 listopada 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Środki z dotacji wydatkować można od podpisania umowy do 

31 grudnia 2022 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-pomocy-pomagajacym/ 

 

KONTAKT: 

uchodzcy@batory.org.pl 
 

 

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny 
 

Fundacja im. Stefana Batorego w maju 2021 uruchomiła 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. – 30 listopada 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

mailto:uchodzcy@batory.org.pl
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O PROGRAMIE: 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? 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone 
osiemnaście lat? Ten Fundusz jest dla Was! Możecie  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 możecie np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów 
biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.). 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie  

z mniejszych miast i miejscowości. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 1 tys. PLN. Procent dofinansowania nieznany. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 listopada 2022 r. 

 

OKRES WYDATKOWANIA DOTACJI: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku. 

 

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: 

Kontakt: Agnieszka Zowczak, e-mail: azowczak@batory.org.pl Alina Wasilewska, e-mail: 

awasilewska@batory.org.pl 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:awasilewska@batory.org.pl
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Program „Dobre Działania” – VI Edycja 
 

Działasz w lokalnej społeczności? Zachowujesz historię regionu lub budujesz jego przyszłość? 

Ten program może być właśnie dla Ciebie! W ramach VI edycji programu „Dobre Działania” 

można pozyskać mini grant w wysokości 3.000 zł na działania dla lokalnej społeczności! 

Nabór do VI edycji trwa 01 września do 30 listopada 2022 roku! 

 

FUNDATOR: Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o 

 

O PROGRAMIE: Działasz w lokalnej społeczności? Zachowujesz historię regionu lub budujesz 

jego przyszłość? Ten program może być właśnie dla Ciebie! Trwa V edycja programu „Dobre 

Działania” w ramach którego można pozyskać mini grant w wysokości 3.000 zł na działania dla 

lokalnej społeczności! 

 

CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest wspieranie realizacji ciekawych inicjatyw oznaczeniu 

lokalnym, w szczególności w miejscach, gdzie zlokalizowane są zakłady cukrownicze Grupy 

Pfeifer & Langen w Polsce. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Koniecznie zgłoś się, jeśli Twoje Działania: 

• są użyteczne, czyli odpowiadają na konkretne potrzeby, 

• budują lub wzmacniają rozpoznawalność regionu, 

• aktywizują lokalną społeczność z różnych grup wiekowych i w różnej sytuacji życiowej 

(dzieci, seniorów itp.), 

• są innowacyjne lub pomagają zachować pamięć o historii, sztuce, specyfice regionu, 

• są rozwojowe i godne naśladowania, 

• są ciekawe, kreatywne, pomysłowe. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne - pełnoletnie, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium RP oraz osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną, 

mające siedzibę na terytorium RP, spełniające wymogi uczestnictwa określone w Regulaminie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Nagrodą w Konkursie służącą realizacji zgłoszonej Inicjatywy jest kwota 

pieniężna w wysokości 3.000,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333,33 

zł przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Zostaną przyznane  

4 równorzędne nagrody.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

• Edycja V – od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r 

• Edycja VI – od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.11.2022 r.  

• Edycja VII – od dnia 1.12.2022 do dnia 28.02.2023 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Nie jest wymagane zrealizowanie Inicjatywy w określonym 

czasie, jednak pożądane jest, aby Uczestnik, jeżeli pozwala na to charakter zgłaszanej 

Inicjatywy, wskazał w zgłoszeniu proponowany czas jej realizacji. Zaproponowany czas 

realizacji Inicjatywy może być okolicznością, którą Jury będzie brało pod uwagę przy ocenie 

kryterium sposobu realizacji Inicjatywy i podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagrody. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/ oraz w regulaminie konkursu na stronie: 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/assets/files/regulamin_konkursu_dobredzialania.pdf  

 

KONTAKT: 

Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań 

TELEFON: +48 61 846 35 00 
 

 

Program wspierania sportów nieolimpijskich 
 

Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania  

i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2022 roku – termin do 

30 listopada 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

O PROGRAMIE: 

Celem „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie 

przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2022 

roku” (dalej „Program”) jest: 

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

potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów 

sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym; 

2) umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych 

w celu osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych; 

3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego 

i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia 

w wieloletnim procesie treningowym. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadanie: „przygotowania i udział 

w TWG 2022 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach 

i konkurencjach nieobjętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich 

i Igrzyskach Głuchych w 2022 roku.” 

 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/
https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/assets/files/regulamin_konkursu_dobredzialania.pdf


     

54  

   

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Oferty na realizację zadań objętych Programem mogą składać: 

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

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

przedstawicielami Polski w międzynarodowych federacjach w sportach i w konkurencjach 

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

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

do powołania reprezentacji Polski na zawody finałowe TWG 2022. 

 

BUDŻET DOTACJI:  

Na realizację Programu Minister w 2022 roku przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy 

budżetowej na rok 2022 w wysokości 25 000 000,00 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 listopada 2022 r.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. 

do 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

miedzynarodowym-w-2022-roku?fbclid=IwAR0GGS-

Kxvh_KGaurAmPonA54x6DCpfxTjs2aiTPYEN5e5ftM121rFU2As0  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

+48222443264 

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 
 

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych 
 

Rodzinne ogrody działkowe (ROD) otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni 

oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące 

zwierzęta. Przyznanie pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

(POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury ROD ogłosił minister funduszy i polityki regionalnej 

Grzegorz Puda. 

 

FUNDATOR: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

O PROGRAMIE: 

Rodzinne ogrody działkowe (ROD) otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni 

oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące 

http://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-w-2022-roku?fbclid=IwAR0GGS-Kxvh_KGaurAmPonA54x6DCpfxTjs2aiTPYEN5e5ftM121rFU2As0
http://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-w-2022-roku?fbclid=IwAR0GGS-Kxvh_KGaurAmPonA54x6DCpfxTjs2aiTPYEN5e5ftM121rFU2As0
http://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-w-2022-roku?fbclid=IwAR0GGS-Kxvh_KGaurAmPonA54x6DCpfxTjs2aiTPYEN5e5ftM121rFU2As0
http://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-w-2022-roku?fbclid=IwAR0GGS-Kxvh_KGaurAmPonA54x6DCpfxTjs2aiTPYEN5e5ftM121rFU2As0
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zwierzęta. Przyznanie pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

(POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury ROD ogłosił minister funduszy i polityki regionalnej 

Grzegorz Puda. 

 

CEL PROJEKTU: 

Projekt przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia powierzchni i poprawy kondycji zieleni, 

ograniczenia efektu miejskich wysp ciepła, zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej  

w miastach, a także zatrzymywania wód opadowych. 

Działkowcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do działań zwiększających powierzchnię 

zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie 

powietrza. Wsparciem objęte będą również działania poprawiające stan zieleni oraz warunki 

jej utrzymania, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie owadom zapylającym,  

a także innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska. 

 

Fundusze Europejskie pozwolą również na realizację małej infrastruktury wodno-ściekowej, 

energetycznej oraz o charakterze prozdrowotnym i prospołecznym. 

 

Wszystkie działania w ramach projektu wpisują się w osiągnięcie celu strategicznego, jakim 

jest ochrona miejskiego środowiska oraz adaptacja do zmian klimatu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Stowarzyszenia zrzeszające działkowców. 

 

PULA ŚRODKÓW: 50 mln zł 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Otwarty nabór wniosków, podzielony na rundy 

miesięczne, do wyczerpania środków. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/50-milionow-zlotych-dotacji-na-rozwoj-zielonej-

infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-

dzialkowych?fbclid=IwAR3UZkuPsm4Hy7_jyj4jhFaBy3QxgvF75YY77Jo2fP6nbPFK7FRaU_cR3N

k  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

tel.: 22 250 01 30 

e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl  
 

 

Inicjatywy edukacyjne Narodowego Banku Polskiego 
  

ORGANIZATOR: Narodowy Bank Polski  

  

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/50-milionow-zlotych-dotacji-na-rozwoj-zielonej-infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych?fbclid=IwAR3UZkuPsm4Hy7_jyj4jhFaBy3QxgvF75YY77Jo2fP6nbPFK7FRaU_cR3Nk
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/50-milionow-zlotych-dotacji-na-rozwoj-zielonej-infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych?fbclid=IwAR3UZkuPsm4Hy7_jyj4jhFaBy3QxgvF75YY77Jo2fP6nbPFK7FRaU_cR3Nk
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/50-milionow-zlotych-dotacji-na-rozwoj-zielonej-infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych?fbclid=IwAR3UZkuPsm4Hy7_jyj4jhFaBy3QxgvF75YY77Jo2fP6nbPFK7FRaU_cR3Nk
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/50-milionow-zlotych-dotacji-na-rozwoj-zielonej-infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych?fbclid=IwAR3UZkuPsm4Hy7_jyj4jhFaBy3QxgvF75YY77Jo2fP6nbPFK7FRaU_cR3Nk
mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl
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O PROGRAMIE: NBP dofinansowuje przede wszystkim:  

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

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

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

Odbiorcami projektów mogą być następujące grupy:  

−  dzieci i młodzież,  

−  nauczyciele i kadra naukowa,  

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

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

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

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

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

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

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

dystrybuowane nieodpłatnie.  

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

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

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

oraz po 45 roku życia).  

3) Zarządzanie przedsiębiorstwem.  

4) Gospodarowanie budżetem domowym.  

5) Zapobieganie wykluczeniu finansowemu.  

6) Pieniądz.  

7) Gospodarka rynkowa.  

8) Instytucje i usługi finansowe.  

9) Nowe horyzonty myśli ekonomicznej.  

Corocznie ustalana jest lista priorytetów na dany rok.  

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:   

Podmioty prawa polskiego:  

− osoby prawne,  

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

zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze 

samorządowe.  

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  do 30.000 zł.  
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  Nabór jest ciągły  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

  

KONTAKT:  

Narodowy Bank Polski T: 22 

185 13 36 i 22 185 28 53 

sekretariat.dew@nbp.pl  

 

 

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, 

• 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: 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:sekretariat.dew@nbp.pl
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• 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 

 

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 

 

mailto:sekretariat.dew@nbp.pl
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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. 

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 
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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;  

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

wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej 

pro bono;  

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

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

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

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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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, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju  

i wzmacniania działalności strażniczej. – nabór ciągły 

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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FUNDATOR: Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski   

 

CEL KONKURSU:  

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:   

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

o ochrona integralności i praworządności działania instytucji 

publicznych, o  ochrona praw obywatelskich i wartości 

konstytucyjnych,   

o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych 

sprawach publicznych, o  przeciwdziałanie przemocy w życiu 

publicznym,   

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

reakcji obywateli,   

• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  •  zrealizowana 

będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy.   

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu planujemy wesprzeć 

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

nawiązujące do niej, o następującym charakterze:  

• systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;  

• konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany  

w wybranym obszarze życia publicznego;  

• działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce  

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

z działalności strażniczej wnioskodawcy.  

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:   

• fundacje,   

• stowarzyszenia,   

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

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania.   

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

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

Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 

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

  

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

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły  
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

  

KONTAKT:  

Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski  ul. Szpitalna 5/3   

00-031 Warszawa   

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

julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl  

www.funduszobywatelski.pl    
 

  

Fundusz Praw Kobiet 
 

Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz ochrony 

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

 

ORGANIZATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

O PROGRAMIE: W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa 

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

ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, 

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

organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw 

kobiet i udzielającym im pomocy. 

 

CEL KONKURSU: Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na 

rzecz ochrony praw kobiet i udzielających im pomocy 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Pomoc doraźna: 

– prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki  

i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz 

przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; 

– organizacja i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym  

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

2. Wsparcie i doradztwo: 

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

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

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

badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji. 

3. Działania prawne i rzecznicze: 

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/


     

65  

   

– podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, 

przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), 

– dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami 

międzynarodowymi. 

 

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

rzecz ochrony praw kobiet. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: realizacja zadania w trybie ciągłym 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: Fundacja im. Stefana Batorego 

Agnieszka Zowczak 

Alina Wasilewska 

T: +48 796 332 145 

prawakobiet@batory.org.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stypendia krajowe: 

 

• Stypendia Pomostowe na I rok studiów  

Organizator: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 

Rodzaj: naukowe, socjalne 

Dla: studenci 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 16 sierpnia 2022 r. 

Kontakt: 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  

ul. Sterlinga 27/29  

90-212 Łódź  

tel. 48 42 632 59 91, 572 684 312  

styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl  

stypendia-pomostowe.pl 

 

• Stypendia Polish Talent Support 

Organizator: Krakowskie Szkoły Artystyczne 

Rodzaj: artystyczne 

Dla: studenci, inni 

Zasięg: międzynarodowe, ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 22 sierpnia 2022 r. 

Kontakt: 

Krakowskie Szkoły Artystyczne  

ul. Zamoyskiego 52  

30-523 Kraków  

tel. 12 266 21 11  

ksa@ksa.edu.pl  

ksa.edu.pl 
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• Stypendia scenariuszowe PISF 2022 

Organizator: Polski Instytut Sztuki Filmowej 

Rodzaj: artystyczne 

Dla: absolwenci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 26 sierpnia 2022 r. 

Kontakt: 

Polski Instytut Sztuki Filmowej  

ul. Leona Kruczkowskiego 2  

00-412 Warszawa  

tel. 22 10 26 400  

pisf@pisf.pl  

pisf.pl 

 

• Stypendia Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA 

Organizator: Fundacja Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA 

Rodzaj: naukowe, socjalne 

Dla: uczniowie, studenci 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2022 r. 

Kontakt: 

Fundacja Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA  

ul. Toruńska 298a  

85-880 Bydgoszcz  

tel. 602 234 195  

fundacja@fundacjapin.pl  

www.fundacjapin.pl 

 

• Stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Rodzaj: artystyczne, naukowe 

Dla: uczniowie, studenci 

Zasięg: wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 10 września 2022 r. 

Kontakt: 

Starostwo Powiatowe w Kościanie  

al. Kościuszki 22  

64-000 Kościan  

tel.: (65) 512 17 8  

starostwo@powiatkoscian.pl  

powiatkoscian.pl 
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• Konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze 

Organizator: Narodowe Centrum Nauki 

Rodzaj: naukowe 

Dla: studenci, doktoranci, naukowcy 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 15 września 2022 r. 

Kontakt: 

Narodowe Centrum Nauki  

ul. Twardowskiego 16  

30-312 Kraków  

tel. 12 341 90 00  

biuro@ncn.gov.pl  

www.ncn.gov.pl 

 

Stypendia zagraniczne: 

 

• Stypendium Public Policy New Voices Europe 2022 
Organizator: Salzburg Global Seminar 

Rodzaj: nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci, inni 

Zasięg: Europa 

Termin składania wniosków: 5 września 2022 r. 

Kontakt:   

Salzburg Global Seminar  

Leopoldskronstrasse 56-58  

A-5020 Salzburg, Austria  

tel. +43 (662) 83 9 830  

info@SalzburgGlobal.org  

www.salzburgglobal.org 

 

• Marie Skłodowska-Curie Actions – stypendia podoktorskie 
Organizator: Komisja Europejska 

Rodzaj: różne 

Dla: naukowcy 

Zasięg: cały świat, Europa 

Termin składania wniosków: 14 września 2022 r. 

Kontakt:   

European Research Executive Agency  

Place Rogier 16  

B-1049 Brussels  

ec.europa.eu 
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  Potrzebujesz pomocy?  

   

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 

organizacji trzeciego sektora w zakresie:  

− poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)  

− konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)  

− pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych  

− tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.  

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  

KONTAKT:  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

Urząd Miasta Leszna 

ul. Słowiańska 16 

 tel. 65 537 36 79, 65 537 36 88 
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Więcej informacji, zajdziesz na naszej stronie w zakładce ”FUNDUSZE”  

  

 

  

  

  

 
  

  

  

  

 


