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Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

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

formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, 

mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych.  

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność 

swojej  organizacji:  stowarzyszenia,  fundacji   

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

w zakładce FUNDUSZE  zamieszczane  są informacje    

o  aktualnych   konkursach i dotacjach.   

Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je 

zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na naszą 

stronę!   

  

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

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

z niej skorzystać!   

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna 

prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie:  

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

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

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

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych;  

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.  

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  

KONTAKT:   

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

Urząd Miasta Leszna  

Al. Jana Pawła II 21 a  

Tel. 65 529 54 03  
  

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

Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022 
 

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia 

trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Oferty 

konkursowe należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 

właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu. 

Wnioski należy składać do 28 stycznia 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

O PROGRAMIE: 

Koszty kwalifikowalne: 

1. Zakup podstawowych materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego (w klasyfikacji 

księgowej nie może to być środek trwały) oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do 

organizacji lokalnych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (koszty obsługi  związane 

z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym 

obsługa finansowa i prawna projektu) finansowane z dotacji nie mogą być wyższe niż 15% 

kwoty dotacji. 

Oferty konkursowe można składać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 

właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu. 

Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową. 

 

CEL PROGRAMU: Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 

przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. 

Oferty konkursowe należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 

właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi. 

Ma na celu umożliwienie dostępu  dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych 

usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup 

samopomocowych rodziców. 

W ramach Modułu I preferowane są następujące działania: 

1. Rozwój skutecznych, innowacyjnych form i metod wsparcia środowiskowego dla rodzin 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Umożliwienie rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi korzystania z usług 

wspierających okresowe zastąpienie ich w sprawowaniu funkcji opiekuńczych. 
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3. Szkolenia, kursy i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu 

niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu 

codziennym. 

4. Inicjowanie i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Moduł II – Samopomoc. W tym module preferowane są innowacyjne projekty wspierające 

działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzin tych osób. 

W ramach Modułu II szczególnie preferowane będą innowacyjne projekty wspierające 

samopomoc będące odzwierciedleniem zasady pomocniczości państwa, oparte na 

osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym zwłaszcza działania zmierzające do rozwoju 

samopomocy osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 

rodzin tych osób, w tym: 

1. Edukowanie i motywowanie się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz ich rodzin w dążeniu do samodzielności. 

2. Wspieranie organizowania się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz rodzin tych osób, np. w formie grup wsparcia – mające na celu udzielanie 

sobie wzajemnej pomocy w przezwyciężaniu barier, w zaspokajaniu materialnych i bytowych 

potrzeb, ale i w pokonywaniu trudności na jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym. 

3. Wymiana doświadczeń i informacji o znaczeniu samopomocy osób chorujących psychicznie 

i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w tworzeniu możliwości rozwijania 

kompetencji niezbędnych do ich funkcjonowania społecznego. 

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji 

niezbędnych do samodzielnego życia. Moduł III ma na celu rozwój umiejętności, które 

przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym 

funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W ramach Modułu III preferowane będą następujące działania: 

1. Wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną 

pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielniania. 

2. Szkolenia, warsztaty, kursy dostosowane do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, prawnik, trener – coach rozwojowy itp.). 

4. Motywowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w różnorodnych formach 

aktywności sportowo-ruchowej. 

5. Organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu 

z otoczeniem. 

Moduł IV – Integracja i innowacyjność. W założeniu ma inicjować i wdrażać nowe formy 

wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki 

organizacyjne służb pomocy społecznej. 

1. Wzmacnianie pozytywnej postawy i budzenie świadomości społecznej na temat zaburzeń 

psychicznych w celu promowania postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

3. Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez 

promowanie dobrych praktyk i innowacyjnych działań w zakresie pomocy, w tym usług 
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świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez jednostki organizacyjne służb 

pomocy społecznej i inne podmioty oraz tworzenie sieci optymalnych ofert wsparcia. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej, organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które  

z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym. 

2. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  pkt 1-3 tej ustawy, 

prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

Wspomniani wnioskodawcy muszą prowadzić działalność na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Min. 30.000 – maks. 100.000 zł, do 80%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 28 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 1.04 – 31.12.2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-

2022  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej 

T: (22) 661 12 77 

 

 

Dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu 

państwa – turystyki w 2022 roku 
 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza rządowy otwarty konkurs ofert na dofinansowanie  
w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki i zaprasza do składania ofert. Zlecenie 
realizacji zadań publicznych nastąpi w formie dofinansowania ich realizacji poprzez 
udzielenie dotacji celowej. – 31 stycznia 2022 r. 
 

ORGANIZATOR: Minister Sportu i Turystyki 

 

PRIORYTETY OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:  

• Priorytet 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na 
terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych: 

http://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2022
http://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2022
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1. Zadanie obejmuje konserwację (w tym uzupełnienie znakowania) istniejących 
szlaków oraz wytyczanie i/lub oznakowanie nowych szlaków turystycznych. 

2. Zadanie wymagać będzie pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na prace 
renowacyjne/znakarskie, których dołączenie będzie wymagane na wniosek 
Zleceniodawcy. 

3. Zadanie obejmuje zarówno szlaki wytyczone w terenie, szlaki turystyczne m.in. 
piesze górskie, piesze nizinne, rowerowe, kajakowe i edukacyjne. 

4. Zadanie obejmuje renowacje szlaków drogowych – samochodowych zgodnych 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zadanie może być realizowane wyłącznie na terenie Polski, natomiast nie 
wyklucza to realizacji odcinków szlaków międzynarodowych przebiegających na 
terenie Polski. 

6. W przypadku rozliczania renowacji lub znakowania nowego szlaku należy 
dostarczyć dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej wszystkich 
oznakowań na szlakach, w szczególności fotografię tablic informacyjnych 
ukazujących przebieg szlaku. 

7. Tablice informacyjne ukazujące mapy przebiegu szlaku powinny zawierać 
informacje o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki , w tym logo 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tablice powinny zostać wykonane zgodnie  
z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 w sprawie określenia 
działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 
finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 
funduszy celowych (Dz. U.  poz. 953). 

8. Dofinansowaniu nie podlegają prace koncepcyjne czy dokumentacyjne mające 
na celu wytyczenie nowego szlaku turystycznego. 

9. Zadanie nie obejmuje działań promocyjnych prowadzonych w związku  
z wytyczeniem lub renowacją szlaku (np. wydanie map, przewodników, broszur, 
wydarzenia promocyjne, strony internetowe itp.). 

• Priorytet 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo 
turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza 
podczas i po pandemii COVID-19:  
Zadanie obejmuje: 

1. przygotowanie kompetentnych kadr do obsługi w turystyce osób  
z niepełnosprawnościami/ osób starszych, w tym z wykorzystaniem nowych 
technologii; 

2. dostosowanie informacji turystycznej do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami/osób starszych; 

3. przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; 
4.  tworzenie aplikacji mobilnych w zakresie bezpieczeństwa turystów, w tym 

osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych; 
5. działania promocyjne, w tym zapewnienie materiałów informacyjnych  

w zakresie bezpieczeństwa turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami 
oraz osób starszych; 

6. w przypadku ofert obejmujących realizację zadań w zakresie edukacji, w tym 
np. szkolenia i doskonalenia kadr należy uwzględnić walidację wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto należy przedstawić 
szczegółowe założenia realizacji projektu, w tym np. sposób naboru, 
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szczegółowy program realizacji, sposób walidacji i certyfikacji oraz opis 
kompetencji kadry zaangażowanej do realizacji zadania. 

 

• Priorytet 3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb 
turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług. Zadanie ma na celu 
wsparcie i rozwój kompetencji  kadr zawodowych oraz społecznych turystyki, w tym 
w szczególności w zakresie: 

1. dostosowania metod świadczenia usług turystycznych do nowej rzeczywistości 
po pandemii COVID-19; 

2. doskonalenia wiedzy z zakresu finansów, organizacji, marketingu; 
3. rozwoju kompetencji  cyfrowych w tym automatyzacji procesów; 
4. umiejętności tworzenia nowych procesów świadczenia usług turystycznych  

z wykorzystaniem Internetu, zarządzania sieciowego; 
5. odbudowy prestiżu pracy w sektorze usług turystycznych; 
6. współdziałania pracodawców z placówkami szkolnictwa branżowego w zakresie 

dostosowania kształcenia kadr dla turystyki do aktualnych potrzeb rynku pracy 
w zakresie nauki zawodu (np. praktyki zawodowe); 

7. doskonalenia wiedzy z zakresu zrównoważonej turystyki, w tym świadomości 
ekologicznej; 

8. w przypadku ofert obejmujących realizację zadań w zakresie edukacji, w tym 
np. szkolenia i doskonalenia kadr należy uwzględnić walidację wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto należy przedstawić 
szczegółowe założenia realizacji projektu, w tym np. sposób naboru, formę 
realizacji zadania, szczegółowy program realizacji, sposób walidacji i certyfikacji 
oraz opis kompetencji kadry zaangażowanej do realizacji zadania. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane 

w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki 

(w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, 

hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej 

niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

lub innego rejestru lub ewidencji. 

 

MINIMALNY KOSZT CAŁKOWITY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO DLA PRIORYTETU: 

• nr 1 wynosi 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast  dla priorytetów, 

• nr 2 i nr 3 wynosi 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).  
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 stycznia 2022 r.   

 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-rzadowego-konkursu-ofert-na-

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-rzadowego-konkursu-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa---turystyki-w-2022-roku
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dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa---

turystyki-w-2022-roku  

 

KONTAKT: 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Ministerstwa Sportu 

i Turystyki pod nr tel.: (22) 4119156 i na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/sport  

 

 

English Teaching Activities (ETAs) 
 

Ścieżka English Teaching Activities to szansa na sfinansowanie ciekawych projektów  

z zakresu języka angielskiego realizowanych z dziećmi i młodzieżą w Twoim środowisku, 

połączona z cyklem inspirujących szkoleń dla nauczycieli. Listy intencyjne należy składać do 

31 stycznia 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” 

 

O PROJEKCIE: Dwuletnia ścieżka ETAs łączy w sobie udział w szkoleniach (metodycznych oraz 

projektowych) z realizacją projektu i kierowana jest do: 

Nauczycieli języka angielskiego z publicznych przedszkoli i szkół podstawowych mieszczących 

się na wsiach. 

Lokalnych liderów wiejskich posiadających formalne kompetencje do nauczania języka 

angielskiego dzieci i młodzieży, którzy nie są zatrudnieni jako nauczyciel i złożą aplikację 

indywidualnie. 

Lokalnych liderów wiejskich, nieposiadających formalnych kompetencji do nauczania języka 

angielskiego, którzy nie są zatrudnieni jako nauczyciel i podejmą współpracę z nauczycielem 

języka angielskiego zatrudnionym w wiejskiej szkole czy przedszkolu, a projekt zaplanują w 

pozaszkolnym środowisku lokalnym, np. świetlicy wiejskiej, bibliotece czy w siedzibie 

organizacji pozarządowej. 

 

CEL PROJEKTU: 

Projekty, które chcemy dofinansować w ETAs powinny: 

- angażować do działania odbiorców projektu (zarówno dziewczęta jak i chłopców), do których 

projekt jest skierowany – uczestnicy wnoszą istotny wkład w jego realizację – nie są jedynie 

biernymi odbiorcami działań; 

- kłaść nacisk na rozwijanie kompetencji komunikatywnej w nauce języka angielskiego; 

zapewniać dzieciom i młodzieży kontakt z „żywym językiem angielskim” poprzez angażowanie 

w działania speakers of English, native speakers, cudzoziemców (osobiście, jak i/lub np. via 

Skype), a także poprzez korzystanie z materiałów źródłowych (np.: bajki, piosenki, filmy  

w języku angielskim); 

- docierać nie tylko do aktywnych i chętnych do nauki uczniów, ale też i tych, którzy potrzebują 

większego wsparcia i motywacji w nauce języka angielskiego; 

-opierać się na zaangażowaniu i chęci działania nauczyciela, lidera lub pary lider i nauczyciel; 

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-rzadowego-konkursu-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa---turystyki-w-2022-roku
https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-rzadowego-konkursu-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa---turystyki-w-2022-roku
https://www.gov.pl/web/sport
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- zakładać współpracę z nauczycielami innych przedmiotów (przyrodniczych i ścisłych), poprzez 

przekazywanie treści z innych przedmiotów w języku angielskim; 

- wykorzystywać najlepsze praktyki, polegające na poszukiwaniu nowych metod i form uczenia 

języka angielskiego (np. nauka poprzez zabawę, promowanie swojej małej miejscowości  

w języku angielskim); 

- poruszać inne istotne społecznie zagadnienia oraz szanować i promować takie uniwersalne 

wartości, jak wzajemny szacunek i równość ludzi bez względu na ich płeć, rasę, religię,  

-  pochodzenie etniczne lub narodowe, opinie, orientację seksualną lub niepełnosprawność; 

- uzmysławiać uczniom zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym; 

- promować postawy proekologiczne (np. segregację odpadów, oszczędność wody lub energii) 

i podnosić ekologiczną świadomość uczniów; 

- obejmować działania zachęcające do nauki i wskazujące na płynące z niej korzyści; 

- uwzględniać ewentualne kwestie transportu dzieci i młodzieży na zajęcia. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Projekty należy kierować do konkretnej, 

stałej grupy dzieci lub młodzieży (15-20 osób) ze szkół podstawowych. Działania projektowe 

powinny w sposób dobrowolny angażować zarówno osoby zdolne, chętne do nauki języka 

angielskiego, jak i te, które wymagają więcej pracy  i aktywizacji oraz zachęcenia do udziału  

w projekcie. Zajęcia/aktywności z dziećmi i/lub młodzieżą w projekcie, powinny się odbywać 

nie rzadziej niż 3 x w miesiącu. Konstruując projekt należy mieć na uwadze dostosowanie ilości 

działań do możliwości i odpowiednio zaplanować częstotliwość aktywności. 

 

Działania w ramach projektów mogą być realizowane wyłącznie w systemie pozalekcyjnym, 

bez ocen i w atrakcyjnej dla uczniów formie. Mogą być realizowane w szkole, organizacji 

pozarządowej lub w innej instytucji na wsi, np. w świetlicy wiejskiej, domu kultury, bibliotece, 

do czego bardzo zachęcamy. W przypadku projektów zgłaszanych przez liderów powinny być 

one realizowane poza szkołą, w organizacji pozarządowej lub innej instytucji na wsi, np.  

w świetlicy wiejskiej, domu kultury czy bibliotece. Formalną stroną umowy w tym przypadku 

również musi być organizacja pozarządowa. 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:  

Planowane jest dofinansowanie ok. 60-65 projektów. Łączna pula środków na ten cel to 

845.000 zł. 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu, o którą będzie można wnioskować, 

uzależniona jest od czasu trwania projektu: 

- projekty 10-miesięczne (01.09.2022 – 30.06.2023) – maksymalnie 11.000 zł 

- projekty 12-miesięczne* (01.09.2022 – 31.08.2023) – maksymalnie 14.000 zł 

- projekty 14-miesięczne (01.09.2022 – 15.12.2023) bez działań wakacyjnych – maksymalnie 

14.000 zł 

- projekty 16-miesięczne* (01.09.2022 – 15.12.2023) – maksymalnie 17.000 zł 

 

TERMIN: Listy intencyjne należy składać do 31 stycznia 2022 r.  
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.englishteaching.org.pl/dzialania/etas-pelne-informacje/#zasady  

 

KONTAKT: 

Koordynator: 

Justyna Kowalczyk 

e-mail: j.kowalczyk@nida.pl 

Biuro Programu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” 

13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 

tel. (89) 625 36 51 wew. 2 
 

Fundusz Feministyczny 
 

Program przewiduje dofinansowanie projektów składanych przez  grupy 

nieformalne/kolektywy lub organizacje pozarządowe, które spełniają łącznie wszystkie 

cztery poniższe warunki: 1. Prowadzą feministyczne działania na rzecz praw kobiet i/lub 

praw osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych. 

2. Są prowadzone przez kobiety i/lub osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe 

(grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub całkowicie przez osoby nie 

cis męskie*). 3. Czują się związane z ruchem feministycznym. 4. Odpowiadają na potrzeby 

kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce. 

 

ORGANIZATOR: Fundusz Feministyczny 

 

O PROGRAMIE: Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez 

kobiety oraz osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, gdyż te osoby były i są 

szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc w Polsce. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Działania feministyczne. 

Wsparcie można otrzymać w szczególności na projekty realizowane przez grupy i organizacje, 

które: 

1. Skupiają się na kobietach i osobach nie cis męskich, które z różnych względów są 

szczególnie narażone na dyskryminację (np. kobiety z niepełnosprawnościami, kobiety 

nieheteroseksualne, młode kobiety, kobiety mieszkające na wsi i w mniejszych 

miejscowościach, kobiety wykluczone ekonomicznie, kobiety wywodzące się z mniejszości 

etnicznych, osoby niebinarne, osoby interpłciowe, osoby transpłciowe). 

2. Samoorganizują się, działają w swoim imieniu, podejmują oddolne działania lokalne,  

w ramach swojej społeczności. 

3. Rozwijają lokalny ruch feministyczny poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, 

Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław). 

4. Podejmują decyzje w sposób kolektywny, dyskutując i wspólnie wypracowując swoje 

http://www.englishteaching.org.pl/dzialania/etas-pelne-informacje/#zasady
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stanowisko i nie są oparte na jednoosobowym liderstwie. 

5. Prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania 

problemów. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Grupy nieformalne/kolektywy złożone co najmniej z 3 osób 

oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), które spełniają łącznie 4 poniższe 

warunki: 

1. Prowadzą feministyczne działania na rzecz praw kobiet i/lub praw osób queer, osób 

niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych. 

2. Są prowadzone przez kobiety i/lub osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe 

(grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub całkowicie przez osoby nie cis 

męskie. 

3. Czują się związane z ruchem feministycznym. 

4. Odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: maks. 4.900 zł, 100%.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 stycznia 2022 r. 

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 1.05 – 31.10.2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

http://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/  

 

KONTAKT:  

kontakt@femfund.pl  

ul. Wspólna 61/102 

00-687 Warszawa 

tel. 530 116 068 
 

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 
 

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany 

młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty 

informacyjne. - do 31 stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz 

osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią 

nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń 

i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. 

https://granty.pl/kalendarz/fundusz-feministyczny/
http://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/
mailto:kontakt@femfund.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu 
na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się 
pomiędzy młodzieżą polską i litewską. 

• Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej. 

• Wspieranie zaangażowania młodzieży w wolontariacie. 

• Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów. 

o Promowanie dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 
związku z 450. rocznicą śmierci Zygmunta II Augusta. 

o Promowanie dziedzictwa kulturowego epoki romantyzmu, w związku z 200. 
rocznicą publikacji pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza oraz 150. 
rocznicą śmierci kompozytora Stanisława Moniuszki. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski o dofinansowanie projektów mogą 
składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem 
podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami 
projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. 

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji, litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej  
i Pracy na Litwie. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  od 1,5 tys. do 15 tys. EUR 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/polsko-litewski-fundusz-wymiany-mlodziezy-konkurs-

wnioskow-2022-otwarty 

 

KONTAKT: 

Aleje Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa 
+48 22 463 11 01 
kontakt@frse.org.pl 
 
 
 

mailto:kontakt@frse.org.pl
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Konkurs MSZ: „Dyplomacja publiczna 2022” 
 

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Dyplomacja publiczna 2022”. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów, obejmujących 

realizację zadań publicznych z uwzględnieniem celów i działań w ramach obszarów I-IV oraz 

priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obszarze dyplomacji publicznej. Dyplomacja 

publiczna obejmuje działania o charakterze strategicznym, koordynacyjnym i wykonawczym, 

które poprzez kształtowanie postaw społecznych i opinii publicznej za granicą pomagają 

uzyskać zrozumienie i poparcie dla polskiej racji stanu oraz polityki zagranicznej 

Rzeczypospolitej Polskiej. Nadrzędnym celem dyplomacji publicznej jest tworzenie 

pozytywnego klimatu do realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej, jej zrozumienia  

i poparcia oraz budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski za granicą za 

pośrednictwem soft power. Do dyplomacji publicznej należą m.in.: dyplomacja kulturalna, 

historyczna, naukowa, ekonomiczna, kulinarna, sportowa, językowa (promocja języka 

polskiego) oraz cyfrowa 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Działania w ramach obszaru I.  

1. Promocja aktywności Polski w ramach struktur regionalnych, takich jak Grupa 

Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza, Trójkąt Lubelski i innych formatach. Współpraca  

i zaangażowanie Polski w OBWE.  

2. Prezentacja sukcesu polskich przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych  

i kulturalnych. Promocja pozytywnego zaangażowania Polski w regionie Bałkanów Zachodnich, 

Kaukazu Południowego i Mołdawii, a także na rzecz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego 

na Białorusi w tworzenie warunków dla rozwoju demokracji i dialogu politycznego oraz wobec 

Ukrainy przy wspieraniu jej działań na rzecz zbliżenia do struktur euroatlantyckich,  

z wykorzystaniem Partnerstwa Wschodniego.  

3. Ukazywanie Polski jako kraju otwartego na współpracę gospodarczą i biznesową, 

szczególnie w innowacyjnych sektorach gospodarczych. Polski „gen solidarności” (Polska – 

liderem przemian ustrojowych i gospodarczych, dzielącym się swoimi doświadczeniami  

z innymi państwami). Promocja różnych dziedzin polskiej gospodarki i polskich firm w ramach 

dyplomacji ekonomicznej z uwzględnieniem działań innych polskich podmiotów administracji 

publicznej zaangażowanych w tę dziedzinę.  

4. Promocja turystycznych walorów Polski wraz ze spełniającą najwyższe standardy bazą 

wypoczynkową i wellness. Polska jako kraj atrakcyjny dla zagranicznych turystów ceniących 

sobie komfort, zdrowy styl życia, w tym naturalną kuchnię z lokalnymi produktami  

i agroturystyką, a także infrastrukturą rowerową. Polska jako kraj, posiadający unikatowe 

obszary natury, w którym są również nowoczesne miasta i ciekawe przykłady rewitalizacji 

miast przemysłowych. Promocja Polski jako lidera zrównoważonego rozwoju miast w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście Światowego Forum Miejskiego (World Urban 

Forum – WUF11), Katowice 2022.  
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5. Promocja skutecznych mechanizmów polskich przemian społeczno-ekonomicznych (m.in.  

w obszarze walki z korupcją, rozwoju idei budżetu partycypacyjnego, zmian w gospodarce 

odpadami, polityki społecznej i prorodzinnej, polityki regionalnej oraz rozwoju miast i wsi, 

rozwoju polskiego sektora start-up oraz rozwoju jednostek samorządowych).  

6. Upowszechnianie za granicą polskiego modelu współpracy administracji publicznej  

z sektorem pozarządowym, w tym: idei wolontariatu, ochrony praw człowieka (w partnerstwie 

z lokalnymi NGO), wspierania społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. 

 

Działania w ramach obszaru II.  

1. Przeciwdziałanie dezinformacji dotyczącej historii XX wieku, zwłaszcza okresu II wojny 

światowej oraz związanych z nią strat osobowych, kulturalnych i materialnych, również  

w wymiarze dokonywanej zagłady Żydów polskich na okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką 

ziemiach polskich. Przeciwdziałanie wadliwym kodom pamięci. Konkurs Ministra Spraw 

Zagranicznych RP 3/14  

2. Przeciwdziałanie rosyjskiej i białoruskiej propagandzie oraz dezinformacji jako formy walki 

informacyjnej, kwestionującej wartości i sens działania instytucji demokratycznych, fałszującej 

wzajemne relacje oraz wpływającej negatywnie na wizerunek Polski.  

3. Przeciwdziałanie fałszywej narracji, która w obszarze wzajemnych relacji utrudnia 

budowanie trwałych więzi między instytucjami i społeczeństwem polskim oraz 

społeczeństwami Białorusi, Rosji i Ukrainy.  

4. Przeciwdziałanie rosyjskiej i białoruskiej narracji obwiniającej Polskę za spowodowanie 

kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Ukazywanie Polski jako kraju, który nie tylko 

strzeże swojej, ale także zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i dąży do poprawy sytuacji  

w krajach, z których pochodzą imigranci.  

5. Przeciwdziałanie tzw. fake newsom i deepfakom; dementowanie fałszywych wiadomości; 

prowadzenie narracji dot. kwestii bieżących oraz historycznych w oparciu o uznaną 

powszechnie prawdę o tych zdarzeniach i wnikliwe obserwowanie mechanizmów 

zniekształcania faktów historycznych w celu przeciwdziałania dezinformacji dotyczącej 

zwłaszcza historii XX wieku.  

6. Monitorowanie komunikatów nt. Polski, identyfikowanie ew. wizerunkowych zagrożeń oraz 

podejmowanie działań przeciwstawiających się uproszczonym ocenom naszego kraju, fałszom 

historycznym, negatywnym stereotypom, itp. Rozwijanie współpracy z podmiotami z innych 

krajów, tym szczególnie z Ukrainy w zakresie monitorowania i przeciwdziałania rosyjskiej  

i białoruskiej dezinformacji.  

7. Polska jako kraj sprzeciwiający się antysemityzmowi i wszelkim innym formom rasizmu  

i dyskryminacji, reagujący na działania o charakterze dyfamacyjnym, obciążające nasz kraj  

i Polaków odpowiedzialnością za zbrodnie niemieckie w trakcie drugiej wojny światowej. 

 

Działania w ramach obszaru III.  

1. Wielcy Polacy. Prezentacja dorobku polskich naukowców, inżynierów i wynalazców oraz ich 

wkładu w cywilizację naukowo-techniczną, a także popularyzacja twórczości polskich pisarzy 

światowego formatu ze szczególnym uwzględnieniem historycznych rocznic i dat, będących 

przedmiotem uchwał Sejmu i Senatu na 2022 r.  
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2. Upowszechnianie dramatycznych losów Polaków pod okupacją niemiecką – ofiar reżimu 

nazistowskiego, w tym zwłaszcza ofiar KL Gusen oraz losów Polaków w ZSRR – ofiar reżimu 

stalinowskiego. Przedstawianie prawdy o zbrodni katyńskiej oraz ofiarach wywózek na Sybir.  

3. Polska jako kraj tragicznie doświadczony skutkami II wojny światowej nie przestaje być 

strażnikiem pamięci polskich Żydów zamordowanych podczas wojny – prezentacja polskiego 

dorobku naukowego i muzealniczego w sferze zachowania miejsc pamięci związanych  

z Zagładą, z uwzględnieniem kontekstu ważnych rocznic związanych z Holokaustem, w tym 80. 

rocznicy rozpoczęcia Akcji Reinhardt. Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych RP 4/14  

4. Przypomnienie dziedzictwa polskich Żydów i innych mniejszości narodowych i etnicznych 

jako integralnego elementu tożsamości Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Badanie i prezentowanie działań i dokonań polskiej dyplomacji czasów II wojny światowej 

na rzecz ratowania polskich i europejskich Żydów.  

6. Przywracanie pamięci o polskich generałach, którzy przyczynili się do zwycięstwa aliantów  

i promocji sprawy polskiej w czasie drugiej wojny światowej: Gen. Maczek, Gen. Sosabowski  

i Gen. Anders, nawiązując w szczególności do 130. rocznicy urodzin tych trzech generałów 

przypadającej w 2022 r.  

7. Walka z negacjonizmem i zniekształcaniem prawdy historycznej o Holokauście, zgodnie  

z roboczą definicją IHRA tych zjawisk, w tym walka z próbami rozmycia odpowiedzialności za 

utworzenie obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, zakładanych i prowadzonych przez 

nazistowskie Niemcy, poprzez obarczanie winą innych narodów lub grup etnicznych. 

 

Działania w ramach obszaru IV.  

1. Intensyfikacja międzynarodowych stosunków kulturalnych, poszukiwanie i budowanie 

kolejnych partnerstw kulturowych m.in. w celu budowy silnej marki polskiej kultury za granicą, 

zbliżania do siebie narodów i lepszego zrozumienia oraz rozwiązywania problemów 

globalnych. Nawiązywanie partnerstw instytucjonalnych, partnerstw miast, instytucji kultury  

i szkół wyższych.  

2. Ukazywanie Polski jako kraju ludzi zdolnych, kreatywnych i wielkich osobowości, 

podkreślanie ich wkładu w tworzenie europejskiej i światowej kultury.  

3. Wspieranie współpracy, wzajemnego zainteresowania i dialogu między Polakami i Żydami, 

w tym również prezentowanie odnowy i rozkwitu życia żydowskiego w Polsce po 1989 r.  

4. Uczczenie 30-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych z państwami powstałymi po 

rozpadzie Związku Sowieckiego (m.in. Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Ukraina  

i Uzbekistan).  

5. Promocja Polski jako atrakcyjnego kraju do podejmowania studiów wyższych. Promocja 

języka polskiego i studiów polonistycznych oraz popularyzacja nauki języka polskiego jako 

języka obcego, a także promocja polskich uczelni, polskiej nauki i wiedzy o współczesnej Polsce 

w krajach sąsiedzkich oraz krajach z liczną polska diasporą, której celem będzie wzrost liczby 

zagranicznych studentów na polskich uczelniach.  

6. Polska jako kraj zaangażowany w walkę i przeciwdziałanie antysemityzmowi, zgodnie  

z roboczą prawnie niewiążącą definicją antysemityzmu IHRA, i innym formom rasizmu  

i dyskryminacji, w tym wspieranie międzynarodowej współpracy w tym zakresie. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

2. stowarzyszenia, 

3. fundacje, 

4. 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, 

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), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy  
i pracowników, 

6. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

7. spółdzielnie socjalne, 

8. niepubliczne szkoły wyższe, 

9. publiczne szkoły wyższe 
 

10. jednostki samorządu terytorialnego 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 200 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia 2022 r. i nie później 

niż do dnia 15 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na 

adres dotacjengo@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz 

nazwy organizacji zadającej pytanie. 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-dyplomacja-publiczna-2022
mailto:dotacjengo@msz.gov.pl
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X Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 
 

Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Już 

po raz dziesiąty pragniemy zintegrować środowisko organizacji pozarządowych, aby 

wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym. Termin składania wniosków trwa do 31 

stycznia 2022 br., godz.: 23:59 

 

ORGANIZATOR:  DOZ Fundacja dbam o zdrowie 

 

O PROGRAMIE: Ideą, która przyświeca Konkursowi Grantowemu jest zintensyfikowanie 
działań prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków. W tym celu nawiązujemy 
współpracę z innymi organizacjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wierzymy, że 
podejmowane przez nie inicjatywy i bezpośredni kontakt z osobami najbardziej 
potrzebującymi, dają największy efekt! Konkurs skierowany jest do organizacji 
pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających  
w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja 
dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu 
uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób 
bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Tworząc wspólne budżety z lokalnymi 
organizacjami, przy współpracy aptek, możemy trafnie odpowiadać na indywidualne potrzeby 
osób chorych. 

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń 
organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji 
pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów 
społecznych. 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem Konkursu jest finansowe i proceduralne wsparcie 

podmiotów w działalności związanej z pomocą osobom chorym, których dochody lub sytuacja 

życiowa nie pozwalają na prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej. Stworzenie  

i rozwijanie ogólnopolskiego projektu łączącego organizacje pozarządowe oraz podmioty 

rynku ochrony zdrowia, które chcą wspólnie nieść pomoc potrzebującym, a także integracja 

środowiska farmaceutycznego wspierającego działalność charytatywną Fundacji. Fundacja 

wspierać będzie projekty, które uświadamiają problem społeczny, jakim jest niewykupywanie 

środków farmaceutycznych przez osoby chore i w ramach których podejmuje się realne 

działania zmierzające do niwelowania barier w podjęciu niezbędnego i prawidłowego leczenia 

mieszkańców Polski. Celem Konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany 

wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie 

współpracy tych organizacji z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania 

problemów społecznych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane  

i działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj:  

a) organizacje pozarządowe posiadające status fundacji lub stowarzyszenia,  
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b) inne 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 w sferze pomocy 

społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności charytatywnej, dysponujące 

stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go  

w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, zawarcia z Fundacją 

umowy darowizny Grantu i umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu charytatywnego 

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” oraz do rozliczenia projektu 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł. 

Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 01.03.2022 r. – 28.02.2023 r 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://dozfundacja.pl/granty/  

 

KONTAKT: 

Koordynator konkursu: 

Zbigniew Szewczyk 

zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl 

tel. 42 200 75 50, 785 866 700 

 

Program MSiT: Szkolny Klub Sportowy w 2022 roku 
 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację Programu Szkolny Klub 

Sportowy w 2022 roku. Budżet nowej edycji to aż 60 milionów złotych - 43 procent więcej  

w porównaniu do pierwszego SKS ogłoszonego w 2017 roku. – 31 stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

CEL KONKURSU: Celem programu jest:  

1)   stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania 
aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; 
2)   stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia 
dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości; 
3)   promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; 
4)   zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży; 

https://dozfundacja.pl/granty/
mailto:zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
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5)   stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej 
aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt; 
6)   stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci  
i młodzieży; 
7)   optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury 
przyszkolnej; 
8)   promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży; 
9)   wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Program „Szkolny Klub Sportowy” stanowi 

narzędzie wspierające podejmowanie aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci  

i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, nieobjętych jej regularnymi formami, np. 

treningami w klubie sportowym. 

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone 
w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na 
obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach,  
w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest 
różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. 
regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności 
od pór roku. 

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2022 
r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika,  
w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada 
się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej 
grupy. 

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci  
i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 
wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna mieć 
określoną   charakterystykę wiekową uczestników. W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być 
prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się 
utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej. 

Warunkiem realizacji Programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć 
sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek samorządu 
terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących z innych źródeł 
(własnych, sponsorów itp.) 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach 

swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim 

lub ogólnopolskim. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Do 95% dofinansowania. Kwota dofinansowania nieznana.  
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 stycznia 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/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-

realizacje-w-2022-r-programu-szkolny-klub-sportowy 

 

KONTAKT: 

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

2443155, (22) 2443280, (22) 2443266 
 

 

Program MSiT: Sport Wszystkich Dzieci 
 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu 

Sport Wszystkich Dzieci. Budżet na tegoroczną edycję programu jest rekordowy i wynosi 

blisko 67 mln zł. To więcej o ponad 8 mln zł w stosunku do ubiegłego roku. Najbliższy termin 

składania wniosków upływa 31.01.2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

CEL KONKURSU: Głównymi celami programu są: 
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;  
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności 

fizycznej; 
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;  
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1.Zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” - udział środków własnych  
lub środków pochodzących z innych źródeł wskazanych we wniosku jak i przy rozliczeniu 
zadania nie może być mniejszy niż 50% całości kosztów bezpośrednich zadania dotyczących 
zatrudnienia animatora. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu 
terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można 
finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów 
i konkursów). 
 
Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można 
przeznaczyć na:  

1) pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej (trenerskiej) dla osób bezpośrednio realizujących 
zadanie; 

2) ewaluację, monitoring i kontrolę realizacji zadania; 
3) promocję zadania, działania marketingowe, usługi wydawnicze (w tym opracowanie, 
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produkcja i kolportaż banerów promocyjnych dla wszystkich Orlików uczestniczących  
w Programie). 

 

2.Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” - udział środków 
własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 5% całości 
kosztów zadania (dotyczy to również zadań jednostkowych, którymi są poszczególne imprezy 
sportowe będące składowymi zadania). Udział własny może być pokryty np. ze środków 
jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału 
własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych  
w ramach innych naborów i konkursów).  

 
Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można 

przeznaczyć na: 

1) dyplomy, medale, puchary; 
2) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu; 
3) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu; 
4) promocję zadania, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze; 
5) obsługę sędziowską; 
6) obsługę techniczną; 
7) obsługę medyczną; 
8) wyżywienie; 
9) zakwaterowanie; 
10) inne koszty bezpośrednie (niezbędne do realizacji zadania, które należy określić  

w preliminarzu finansowym) – do akceptacji przez Zleceniodawcę. 
 
3.Zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych 
przez polskie związki sportowe” - udział środków własnych wskazanych we wniosku  
i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 5% całości kosztów zadania (dotyczy to również 
poszczególnych komponentów). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek 
samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie 
można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych 
naborów i konkursów). 

 
Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można 
przeznaczyć na: 

1) obsługę: instruktorską, trenerską; 
2) zakup i dystrybucję sprzętu sportowego; 
3) promocję i wydawnictwa; 
4) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu; 
5) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu; 
6) wyżywienie; 
7) zakwaterowanie; 
8) obsługę techniczną; 
9) inne koszty bezpośrednie - do akceptacji przez Zleceniodawcę (niezbędne do realizacji 

zadania, które należy określić w preliminarzu finansowym, z wyłączeniem kosztów 
osobowych związanych z koordynacją zadania nr 3).  
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Program skierowany jest do podmiotów niebędących 
jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem podmiotów wskazanych w pkt 3 tej 
ustawy).  
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Od 50% do 95% dofinansowania. Kwota dofinansowania nieznana. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

dla zadania nr 1 do dnia 31.01.2022 r. 
dla zadania nr 2 do dnia 18.02.2022 r. 
dla zadania nr 3 do dnia 18.02.2022 r. 
 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

I zadanie - od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

II zadanie - od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r; 
III zadanie-od 3 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/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-

realizacje-w-2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci 

 

KONTAKT: 

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

2443155, (22) 2443280, (22) 2443266. 

 

 

Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support) 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór fiszek 

projektowych w ramach programu priorytetowego „Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu 

(Polish Climate Support) Część 1) Współpraca projektowa”. – 2 lutego 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

O PROGRAMIE: Wybór fiszek projektowych na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, 
pomocy technicznej lub mieszanym realizujące cel programu poprzez działania w 5 obszarach 
merytorycznych wskazanych poniżej. Nabór obejmuje przedsięwzięcia realizowane wspólnie  
z partnerem lokalnym w następujących państwach: Republika Albanii, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra, Republika Kosowa, Republika Macedonii Północnej, Republika Serbii. 
 

CEL PROGRAMU: Realizacja celów Porozumienia paryskiego poprzez wzmocnienie działań na 

rzecz ochrony klimatu podejmowanych na terenie państw Europy Wschodniej, Bałkanów 

Zachodnich i innych państw rozwijających się, a w konsekwencji wzmocnienie pozycji 

https://www.gov.pl/web/nfosigw
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międzynarodowej NFOŚiGW i polskich przedsiębiorców z sektora zielonych technologii.  

W szczególny sposób program uwzględnia transgraniczny charakter zmian klimatu, ich wpływ 

na stan bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wiążącą się z tym konieczności 

międzynarodowej reakcji, a także powagi konsekwencji wynikających z braku podjęcia 

odpowiednich działań. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: 
Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, pomocy technicznej lub mieszanym, 
podejmowane w następujących obszarach: 

 
1. Kształtowanie krajowej, regionalnej i lokalnej polityki klimatycznej; 
2. Poprawa jakości powietrza; 
3. Efektywność energetyczna w budynkach; 
4. Zero- i niskoemisyjny transport; 
5. Transformacja regionów węglowych. 
 

Powyższe działania mogą przyjąć formę: 
1. Dla pomocy technicznej, między innymi: 

a. transfer wiedzy i doświadczeń z zakresu systemu finansowania ochrony 
środowiska oraz programowania reinwestowania środków w obszarze ochrony 
środowiska i transformacji gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej; 

b. transfer wiedzy i doświadczeń w projektowaniu krajowych i lokalnych działań  
z zakresu mitygacji i adaptacji do zmian klimatu oraz transformacji energetycznej 
regionów węglowych, w tym przez prowadzenie dialogu społecznego z grupami 
interesariuszy oraz budowanie kompetencji wśród użytkowników 
proponowanych rozwiązań; 

2.  Wsparcia inwestycyjnego między innymi na realizację projektów demonstracyjnych  
i wdrażanie nowych technologii w szczególności z zakresu termomodernizacji 
budynków, rozwoju fotowoltaiki czy systemów czystego transportu publicznego,  
z wykorzystaniem podmiotów uczestniczących w Akceleratorze Zielonych 
Technologii GreenEvo, a także podmiotów, które dysponują technologiami 
zweryfikowanymi w Systemie Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV,  
z uwzględnieniem zaangażowania na rzecz promowania wykorzystania polskich 
dostawców zielonych technologii i produktów. 

3.  Dla działań o charakterze mieszanym – kompleksowe działania doradczo-szkoleniowe 
i inwestycyjne. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 162); 

2. Jednostki polskiego samorządu terytorialnego lub ich związki; 
3. Jednostki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 478); 
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4. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 
2020 poz. 1057); 

5. Konsorcjum z udziałem powyższych; co do zasady liczba podmiotów 
uczestniczących w konsorcjum (poza liderem konsorcjum) nie powinna 
być większa niż cztery. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Intensywność dofinansowania: 
• nie więcej niż 2 mln zł dla projektów inwestycyjnych lub mieszanych i nie 

więcej niż 1 mln zł dla projektów o charakterze pomocy technicznej; 
• dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich grup 

beneficjentów. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 2 lutego 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/polskie-wsparcie-na-rzecz-klimatu-polish-climate-support  

 

KONTAKT:  Osoba do kontaktu: Koordynator programu: Pani Zofia Roguska, 

mail: PCS@nfosigw.gov.pl 

 

 

Zamówienia choreograficzne 2022 
 

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Zamówienia 

choreograficzne nr 4(10)/T/2022 – 2 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 

 

O PROGRAMIE: Program Zamówienia choreograficzne jest programem własnym Narodowego 

Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty współpracy 

choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskimi zawodowymi 

artystami tańca: zespołem, grupą taneczną, kolektywem powołanym na rzecz realizacji 

premiery. 

 

CEL KONKURSU: 

Główne cele PROGRAMU są następujące:  

1. Animacja współpracy polskich zawodowych artystów tańca: zespołów, grup tanecznych, 

kolektywów powołanych na rzecz realizacji premiery z uznanymi choreografami i 

choreografkami polskimi i zagranicznymi.  

2. Wzbogacanie repertuaru zawodowej polskiej sceny tańca o różnorodne pod względem 

stylistycznym spektakle taneczne.  

https://www.gov.pl/web/nfosigw/polskie-wsparcie-na-rzecz-klimatu-polish-climate-support
mailto:PCS@nfosigw.gov.pl


     

25  

   

3. Rozwój widowni różnorodnych pod względem choreograficznym produkcji z obszaru tańca 

(w tym zwiększenie dostępności spektakli dla osób ze specjalnymi potrzebami). 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. W ramach PROGRAMU dofinansowana może być wyłącznie realizacja choreografii 

zespołowej, PROGRAM nie wspiera realizacji prac solowych i duetów.  

2. Spektakl realizowany w ramach PROGRAMU musi trwać minimum 30 minut.  

3. W ramach PROGRAMU dofinansowana może być realizacja (produkcja i pokazy premierowe 

organizowane stacjonarnie):  

a. nowego dzieła choreograficznego autorstwa uznanego artysty polskiego lub zagranicznego;  

b. adaptacji na potrzeby polskiego zespołu, grupy lub kolektywu istniejącego już dzieła 

choreograficznego autorstwa uznanego artysty polskiego i zagranicznego, która dotychczas 

nie miała premiery w Polsce.  

4. W przypadku wprowadzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

dotyczących ograniczeń związanych ze stanem epidemii w działaniu instytucji kultury  

i organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności INSTYTUT zastrzega sobie 

możliwość dopuszczenia realizacji zadania w formie zdalnej, na uzasadniony wniosek 

WNIOSKODAWCY, który uzyskał dofinansowanie. Zgodę na realizację takiej formy zadania 

podejmuje Zastępca Dyrektora INSTYTUTU. W takim przypadku Strony dokonają zmiany 

Umowy w formie pisemnego aneksu, w którym zostaną ustalone warunki realizacji zadania  

z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty realizujące 

zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 

grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji 

celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym 

działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, 

zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia 

wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków 

finansowych NIMiT oraz wydatków dokonywanych z tych środków:  

a. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych 

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

Narodowego oraz instytucji współprowadzonych przez MKiDN wpisanych w rejestrze 

organizatorów samorządowych);  

b. organizacje pozarządowe;  

c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 75 tys. PLN. Do 99% dofinansowania. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 2 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 14.03.2022 do 30.11.2022 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=17516 

 

KONTAKT: 

tel. 22 829 20 05, 785 180 000, mail: karolina.zakowska@nimit.pl 

 

 

Zdrowo jem, więcej wiem – etap wiosenny 
 

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem 

odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół 

podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. Realizacja trwa cały rok szkolny  

i jest podzielona na 2 etapy: jesienno-zimowy oraz wiosenny. Zespoły, które wezmą udział 

we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe nagrody. – 2 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja BOŚ (Bank Ochrony Środowiska) 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw 
prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na 
temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. 

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem 
wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej  
w profilaktyce zdrowotnej. 

Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny  
i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Etap wiosenny poświęcony jest tematyce etykiet na produktach żywnościowych oraz 
aktywności fizycznej. 

Zespoły mają do wykonania 6 zadań: 

• Lekcję: zbieramy informacje na temat tego, co jemy 
• Konkurs: gazetka ścienna „Jak czytać etykiety?” 
• Lekcję: aktywnie spędzamy czas 
• Konkurs: strefa aktywności – stwórzcie własną grę zespołową 
• Forum zdrowia dla rodziców: wychowanie fizyczne – ważna lekcja 
• Promocję: Dzielimy się wiedzą! 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich 

nauczycieli i rodziców. 

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów. 
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Z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów. 

Zespół można zgłosić do jednej z dwóch kategorii: 

– zerówki i klasy I, 

– klasy II-III. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Nagrody rzeczowe 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 2 lutego 2022 (etap wiosenny) 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od października roku, w którym ogłoszono konkurs do 18 

maja kolejnego roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://zdrowojem.fundacjabos.pl/ 

 

KONTAKT: 

Biuro organizacyjne projektu 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa 

T: 664 495 544 (pn. – pt.: 10:00 -14:00) 

 

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – 

programy propagujące amerykańską kulturę 
 

Program wspiera projekty propagujące w polskim społeczeństwie bogactwo i różnorodność 

kultury amerykańskiej oraz dialog kulturowy i relacje międzyludzkie pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a Polską. 

Preferowane są projekty o charakterze innowacyjnym, które: 

– przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami; 

– tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami 

środowiskowymi; 

– włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść (np. 

osoby niepełnosprawne, imigrantów, mniejszości etniczne i mieszkańców obszarów 

wiejskich). Termin składania wniosków - 7 lutego 2022 

 

ORGANIZATOR: Ambasada i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Polsce 

 

O PROGRAMIE: Program wspiera projekty propagujące w polskim społeczeństwie bogactwo  

i różnorodność kultury amerykańskiej oraz dialog kulturowy i relacje międzyludzkie pomiędzy 

Stanami Zjednoczonymi a Polską. 

Preferowane są projekty o charakterze innowacyjnym, które: 

– przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami; 

– tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami 

https://granty.pl/kalendarz/zdrowo-jem-wiecej-wiem-2/
https://zdrowojem.fundacjabos.pl/
https://granty.pl/kalendarz/program-grantow-ambasady-i-konsulatu-stanow-zjednoczonych-w-polsce-programy-propagujace-amerykanska-kulture-2/
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środowiskowymi; 

– włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść (np. 

osoby niepełnosprawne, imigrantów, mniejszości etniczne i mieszkańców obszarów 

wiejskich). 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Projekty propagujące w polskim 

społeczeństwie bogactwo i różnorodność kultury amerykańskiej oraz dialog kulturowy i 

relacje międzyludzkie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. 

Programy muszą być realizowane w świecie rzeczywistym, z bezpośrednim udziałem osób. 

W ramach obecnej edycji nie przewiduje się finansowania projektów wirtualnych. 

Preferowane są projekty o charakterze innowacyjnym, które: 

– przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami; 

– tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami 

środowiskowymi; 

– włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść (np. 

osoby niepełnosprawne, imigrantów, mniejszości etniczne i mieszkańców obszarów 

wiejskich). 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, 

media oraz osoby fizyczne. 

Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit. 

Amerykańskie organizacje pozarządowe i osoby fizyczne również mogą ubiegać się o granty, 

powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

– organizacje = maks. 10.000 USD, 

– osoby fizyczne = maks. 5.000 USD 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 7 lutego 2022 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Czas trwania projektu od 1 kwietnia 2022, maks. 12 

miesięcy. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

grantow/nofo_amerykanska_kultura/  

 

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

adres: grantspoland@state.gov.   

 

 

https://granty.pl/kalendarz/program-grantow-ambasady-i-konsulatu-stanow-zjednoczonych-w-polsce-programy-propagujace-amerykanska-kulture-2/
https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_amerykanska_kultura/
https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_amerykanska_kultura/
mailto:grantspoland@state.gov
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Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021r. - Działania w zakresie 

rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z 

niepełnosprawnościami. 
 

Zadanie obejmuje prowadzenie indywidualnych lub grupowych form/działań w zakresie 

rehabilitacji fizyczno – społecznej, w tym uwzględniającą edukację uczestników w zakresie 

samodzielnego wykonywania ćwiczeń usprawniających, możliwych do wykonania  

w warunkach domowych. Oferty należy składać do 9 lutego 2022 r. do 23:55:00 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno  

 

CEL KONKURSU: Głównym celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta 

Leszna w zakresie zdrowotnym. 

 

Cele szczegółowe: Zwiększenie dostępności dla osób chorych i osób z niepełnosprawnościami 

do różnych form/działań rehabilitacji (społecznej, intelektualnej, fizycznej). 

Wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników zadania. 

Zwiększenie świadomości mieszkańców miasta Leszna na temat przysługujących im uprawnień 

oraz dostępnych usług. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadanie obejmuje prowadzenie indywidualnych lub grupowych form/działań w zakresie 

rehabilitacji fizyczno – społecznej, w tym uwzględniającą edukację uczestników w zakresie 

samodzielnego wykonywania ćwiczeń usprawniających, możliwych do wykonania  

w warunkach domowych. 

Odbiorcy działań to osoby dotknięte następującymi dysfunkcjami: wadami słuchu, wadami 

wzroku, chorobami układu kostno-mięśniowego, po urazach, kobiety po mastektomii, 

schorzeniami neurologicznymi i neuromięśniowymi, z upośledzeniami umysłowymi  

i zaburzeniami psychicznymi, otyłością, cukrzycą oraz z innymi chorobami. 

 

W pierwszej kolejności działania powinny być skierowane do osób ubogich, seniorów a także 

innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Wkład własny finansowy - nie mniej niż 5.00 % od wartości zadania 

Koszty obsługi zadania/administracyjne - nie więcej niż 10.00 % od wartości dotacji 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty 

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

i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie niniejszego konkursu 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000.00 PLN 
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TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 9 lutego 2022 r.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 marca 2022 r.  do końca grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.leszno.engo.org.pl/konkursy/146  

  

KONTAKT: 

Zespół ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

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

 

 

Ogólnopolski Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” 
 

Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" powstał w okresie początkowych przemian 
demokratycznych po to, aby promować prospołeczne działania firm. To największy  
i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. W 2022 roku Konkurs będzie obchodził 
swoje 25-lecie. 

Niezmiennie, nieprzerwanie od 25 lat nagradzamy firmy zaangażowane 
społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych 
konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną 
administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji 
(najbardziej doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia 
działania dobroczynne małych i średnich firm. 

Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym kategoriom - jak szeroki zakres może mieć 
społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz społeczności lokalnej, przed edukację, 
kulturę, promocję różnorodności, czy zdrowia, a także pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, aż po programy wolontariatu pracowniczego i długofalowe zaangażowanie 
we wspieranie organizacji społecznych. Nabór zgłoszeń trwa do 10 lutego 2022.  

 

ORGANIZATOR: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. (Fundatorem Konkursu jest Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności) 

O KONKURSIE: konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" powstał w okresie początkowych 
przemian demokratycznych po to, aby promować prospołeczne działania firm. To największy  
i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. W 2022 roku Konkurs będzie obchodził swoje 
25-lecie. 

Niezmiennie, nieprzerwanie od 25 lat nagradzamy firmy zaangażowane 
społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych 
konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację 
publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/146
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doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania 
dobroczynne małych i średnich firm. 

Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym kategoriom - jak szeroki zakres może mieć społeczne 
zaangażowanie firm: od działań na rzecz społeczności lokalnej, przed edukację, kulturę, 
promocję różnorodności, czy zdrowia, a także pomoc osobom najbardziej potrzebującym, aż 
po programy wolontariatu pracowniczego i długofalowe zaangażowanie we wspieranie 
organizacji społecznych. 

Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego 
zaangażowania biznesu. Nagradzane przez nas firmy charakteryzują się wszechstronnym 
zaangażowaniem w projekty społeczne, nieograniczającym się wyłącznie do przekazywania 
środków finansowych. 
Naszym celem jest nie tylko promowanie i nagradzanie społecznego zaangażowania 
najwyższej próby, ale również prowadzenie Konkursu w sposób zgodny ze standardami, 
których wymagamy od innych. Dlatego jako organizatorzy Konkursu, dbamy o to, aby wybór 
laureatów odbywał się w sposób przejrzysty i bezstronny, dzięki jasnym kryteriom oceny oraz 
zapobieganiu wystąpienia konfliktu interesów u osób oceniających. W tym celu stworzyliśmy 
kilkustopniowy proces wyboru najlepszych firm, w który zaangażowani są 
niezależni eksperci i członkowie Kapituły Konkursu.  
Co roku staramy się ulepszać Konkurs w taki sposób, aby odpowiadał na zmieniające się 
potrzeby i przystosowywał do nowych trendów w społecznym zaangażowaniu biznesu  
w Polsce. 

CEL KONKURSU: Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2022”, zwanego dalej 

Konkursem, jest:  

• promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorców, w szczególności na poziomie lokalnym,  

• informowanie o akcjach i programach społecznych, które zostały zrealizowane  

z pomocą przedsiębiorstw, ich pracowników, organizacji pozarządowych,  

• popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy firm z organizacjami 

pozarządowymi, zwłaszcza na poziomie lokalnym,  

• umożliwienie organizacjom nominującym publicznego podziękowania darczyńcom za 

udzielone wsparcie,  

• promocja współpracy firm i organizacji pozarządowych na rzecz realizacji Celów 

Zrównoważonego Rozwoju, określonych przez ONZ. Wymienione niżej kategorie 

odnoszą się bezpośrednio do realizacji tych celów. W wersji polskiej z listą celów można 

zapoznać się na stronie http://www.un.org.pl/. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W kategoriach „Kultura i edukacja", „Lokalne partnerstwa”, „Ochrona środowiska i klimatu”, 

„Otwartość na różnorodność”, „Pomoc społeczna i charytatywna”, „Zdrowy tryb życia”: 

zgłoszenia mogą składać:  

• fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną;  

• fundacje korporacyjne (ale nie mogą zgłosić firmy, która daną fundację utworzyła, ani 

firmy powiązanej osobowo lub kapitałowo z tą firmą);  

https://www.dobroczyncaroku.pl/poznaj-laureatow
https://www.dobroczyncaroku.pl/biezaca-edycja/eksperci
https://www.dobroczyncaroku.pl/biezaca-edycja/kapitu%C5%82a
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• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków 

wyznaniowych posiadające aktualny numer KRS. 

W kategorii „Nagroda 25-lecia” zgłoszenia mogą składać:  

• laureaci dotychczasowych 24 edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” na 

zaproszenie Organizatora 

W kategorii „Wolontariat pracowniczy” zgłoszenia mogą składać:  

• przedsiębiorstwa prywatne i państwowe działające w Polsce;  

• Przedstawiciele pracowniczych zespołów wolontariackich firm działających w Polsce  

• fundacje korporacyjne (jeśli zgłaszają program wolontariatu pracowniczego w firmie, 

która daną fundację utworzyła)  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 lutego 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://dobroczyncaroku.pl/  

 

KONTAKT:  

Organizator Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
ul. Marszałkowska 6/6 
00-590 Warszawa 
tel. 22 622 01 22 - w obecnej sytuacji zachęcamy do kontaktu e-mail 
fax: 22 622 02 11 
konkurs@dobroczyncaroku.pl 

Emilia Dmochowska 
email: e.dmochowska@filantropia.org.pl 
tel. (22) 622 01 22 wew. 16 
skype: emilia.dmochowska.filantropia 

Magdalena Spadarzewska 
email: m.spadarzewska@filantropia.org.pl 
tel. (22) 622 01 22 
skype: magda.m.filantropia 

 

 

Powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie 

podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
 

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

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

https://dobroczyncaroku.pl/
mailto:konkurs@dobroczyncaroku.pl
mailto:e.dmochowska@filantropia.org.pl
mailto:m.spadarzewska@filantropia.org.pl
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oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd 

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

ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania 

publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wyznacza się termin składania 

ofert do 11 lutego 2022 r. 

OGŁASZAJĄCY: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 

CEL KONKURSU: wykonywanie rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących  

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

wojny i okresu powojennego. 

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

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

wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci. 

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

m. in. na: 

 1. Dofinansowanie prowadzenia działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP 

poprzez organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji historycznych, konferencji, 

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

działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz pogłębianie wiedzy historycznej  

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

wsparcie edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej. 2. Dofinansowanie trwałego 

upamiętniania walk i męczeństwa (miejsc, faktów, wydarzeń oraz postaci z tym związanych) w 

formie tablic pamiątkowych, pomników, obelisków, medali, sztandarów. 

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

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

i o wolontariacie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 1 000 000 zł.  
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 11 lutego 2022 r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację 

zadania w roku 2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

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

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

polskosci-oraz-rozwoju-swiadomosci-narodowej-obywatelskiej-i-

kulturowej&catid=30&Itemid=125  

 

KONTAKT: 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,  

ul. Wspólna 2/4,  

00-926 Warszawa, 

info@kombatanci.gov.pl 

 

 

„Poprawa dostępu do kultury i sztuki” 
 

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

nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach działania 

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

 

FUNDATOR: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

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

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 

„Poprawa dostępu do kultury i sztuki” kwalifikowane są zarówno koszty działań 

merytorycznych projektu, jak i koszty zarządzania (koszty zarządzania nie mogą przekroczyć 

wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu ) oraz koszty informacji i promocji  

a także  koszty pośrednie 

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

 Uprawnieni wnioskodawcy: 

• publiczne instytucje kultury, 

• archiwa państwowe 

• szkoły i uczelnie artystyczne 

• kościoły i związki wyznaniowe 

• organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury  
 

• jednostki samorządu terytorialnego 

• przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 100 tys. do 500 tys. EUR 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 lutego 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

ogloszenie.php#_ftn3 

 

KONTAKT: 

tel.: (22) 692 54 10 

fax: (22) 692 54 40 

dfe@mkidn.gov.pl 

 

Nabór na Operatora Programu MSiT: Klub 
 

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

istotna zmiana – ogłoszenie Programu dotyczy wyboru ogólnopolskiego Operatora 

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

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

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

CEL KONKURSU: Głównymi celami programu są: 

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,  

mailto:dfe@mkidn.gov.pl
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2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej 

aktywności fizycznej, 

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury 

organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji 

sportowej dzieci i młodzieży, 

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

5) stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału 

infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadanie będące przedmiotem dofinansowania polega na wyłonieniu operatora programu, 

który będzie go realizował wykorzystując struktury organizacyjne sportu polskiego oparte na 

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

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

przeznaczy dofinansowanie na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe 

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

(komponenty fakultatywne).  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 15 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 lutego 2022 r. 

 

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

które pozyskały środki w ramach programu są zobowiązane do ich wykorzystania najpóźniej 

do 30 listopada 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

dotyczacy-wylonienia-ogolnopolskiego-operatora-programu-klub 

 

KONTAKT: 

+48222443264 

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

 

tel:+48222443264
tel:+48222500138
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Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022 
 

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

przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni 

publicznej.  – 14 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

 

CEL KONKURSU: Celem programu jest podniesienie jakości estetycznej przestrzeni publicznej 

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

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

między innymi poprzez wypracowanie dobrych praktyk wyboru rzeźb do przestrzeni 

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

dla architektów i urbanistów, fundatorów i inwestorów. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

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

ulokowaniu w tejże przestrzeni;  

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

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

w zbiorach muzealnych (wykup depozytów) z przeznaczeniem stałego umieszczenia  

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

przestrzeni;  

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

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

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

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

ulokowaniu w tejże przestrzeni;  

4) utrwaleniu rzeźb zrealizowanych w materiałach nietrwałych (np. gips) lub realizacji 

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

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

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

przestrzeni;  

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

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

i współczesnych). 

 

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

następujące podmioty prawa polskiego:  1) samorządowe instytucje kultury, niebędące 

współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;  2) jednostki 

samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca 

opiekę nad przestrzenią publiczną lub opiekę konserwatorską nad zabytkami. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: od 30 tys. do 500 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 15.04.2022 do 15.11.2022 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

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

45 16 wew. 19, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku    

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

Polskiej w Orońsku    

 

 

Akcja kluczowa 2 – Działanie Erasmus Mundus – Erasmus + 
 

Akcja ta ma na celu promowanie doskonałości i umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa 

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

– realizowanych i uznawanych wspólnie przez instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibami  

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

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

w Brukseli). 

 

ORGANIZATOR: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu Erasmus 

+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

 

O AKCJI:  

Akcja Erasmus Mundus obejmuje:  

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

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

 

CEL AKCJI: 

• Celem wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus jest zwiększenie 

atrakcyjności i doskonałości europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz 

przyciągnięcie utalentowanych osób do Europy, dzięki połączeniu: instytucjonalnej 

współpracy akademickiej w celu zaprezentowania europejskiej doskonałości  

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

biorących udział w EMJM, otrzymujących finansowane przez UE stypendia dla 

najlepszych ubiegających się studentów. 

mailto:program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl
mailto:a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl
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• Głównym celem działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus jest 

zachęcanie do opracowywania nowych, innowacyjnych i wysoce zintegrowanych 

transnarodowych programów studiów na poziomie magisterskim. W działania te 

powinny być zaangażowane niedostatecznie reprezentowane w programie Erasmus 

Mundus  

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

b) instytucje z tych państw lub  

c) obszary tematyczne. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• Grupa 1 - Wnioskodawcą może być dowolna uprawniona uczestnicząca instytucja 

szkolnictwa wyższego ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim 

stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem. 

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

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

w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym  

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

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

ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z 

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

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

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

sprawozdawczym na podstawie liczby przyznanych stypendiów, liczby przyjętych studentów 

oraz faktycznej liczby kosztów jednostkowych przeznaczonych na indywidualne potrzeby, pod 

warunkiem, że łączna kwota nie przekroczy maksymalnej wysokości przyznanego 

dofinansowania.  

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

dotacji. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

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

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

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

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

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

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

akademickich na sfinansowanie co najmniej czterech edycji programu studiów magisterskich, 

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

przypadku wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (EMJMD) i wspólnych studiów 

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

poprzedzającym jej wygaśnięcie. Dwie edycje programu magisterskiego w ramach dwóch 
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różnych umów o udzielenie dotacji w żadnym wypadku nie mogą się rozpocząć w tym samym 

roku akademickim. Stypendia przyznaje się w przypadku zapisania się na studia w pełnym 

wymiarze czasu, przy czym stypendia te obejmą cały okres trwania programu studiów 

magisterskich (tj. 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące). Krótszy czas trwania stypendium ma 

zastosowanie w przypadku uznania dotychczasowych efektów uczenia się i nabytych 

umiejętności (przy czym minimalny czas trwania stypendium wynosi jeden rok akademicki). 

Pierwsze pokolenie zapisanych studentów powinno rozpocząć naukę nie później niż w roku 

akademickim następującym po roku, w którym dokonano wyboru projektu. 

• Grupa 2 - 15 miesięcy 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

 

KONTAKT: 

Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2021 – 2022 na terenie województwa 

wielkopolskiego: 

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

k.adamska@ko.poznan.pl 

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

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

 

 

Blisko  
 

Uprawnione do składania wniosków są biblioteki publiczne będące samodzielnymi 

samorządowymi instytucjami kultury oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których 

wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach 

miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 100 tys. mieszkańców. Na realizację zadań 

przyznawane są wyłącznie dofinansowania na wydatki bieżące w wysokości od 100 do 140 

tys. zł. Wnioski należy składać do 16 lutego 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Organizatorem naboru wniosków w ramach Kierunku interwencji 4.1. pn.: 

„BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność” jest 

Narodowe Centrum Kultury (NCK). 

 

CEL PROGRAMU: 

1. Włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych  

w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa. 

2. Nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako  

lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) 

jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności 

twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku. 

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/erasmus-2022-zaproszenie-do-skladania-wnioskow
mailto:k.adamska@ko.poznan.pl
mailto:doradca2@cwrkdiz-konin.pl
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3. Podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na 

rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności,  

a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół 

bibliotek. 

Projekty mogą być realizowane w formie partnerstwa. Uczestnikami partnerstwa mogą być  

w szczególności: 

– biblioteki szkolne i pedagogiczne, 

– inne samorządowe instytucje kultury, 

– organizacje pozarządowe, 

– szkoły, 

– parafie, 

– księgarnie, 

– koła gospodyń wiejskich, 

– grupy nieformalne, 

– osoby fizyczne. 

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w ramach naboru. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących: 

1. Podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek związanych z rozpoznawaniem potrzeb 

lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców. 

2. Budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: 

organizację warsztatów i szkoleń, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 

organizację konferencji, spotkań, w tym wymiany doświadczeń liderów lokalnych; wymianę 

doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju. 

3. Realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie (w I roku 

realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy  

i siłami partnerstwa, w II roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do realizacji: 1-3 

projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych przez partnerstwo oraz 

1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy 

mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych  

z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w I roku realizacji zadania). 

Dopuszczone do realizacji są tylko wnioski na zadania 2-letnie zakładające kompleksową 

realizację wszystkich ww. działań. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury. 

2. Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie 

biblioteki publiczne 

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska 

bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 

100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji 

finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków 

dokonywanych z tych środków. 
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Preferowane są wnioski złożone przez podmioty, których organizatorem jest odpowiednio: 

– gmina wiejska, 

– gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców, 

– gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, 

w szczególności oddalone od dużych ośrodków miejskich ponad 50 km. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Maks. 90%, 100.000 – 140.000 zł (50.000 – 70.000 rocznie). 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 16 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 28.03.2022 – 15.11.2023. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko/aktualnosci/nabor-2022-23 

 

KONTAKT: 

Narodowe Centrum Kultury 

Ilona Spałek-Adach 

Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO) 

T: +48 22 350 95 33 

= 

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

Akcja w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym wspiera projekty 

współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między 

organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Akcja ta 

wspiera adekwatność, jakość, modernizację i zdolność reagowania szkolnictwa wyższego  

w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem w odniesieniu do potrzeb 

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

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

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

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

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

w Brukseli). 

 

ORGANIZATOR: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu Erasmus 

+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

 

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

współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między 

organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Akcja ta wspiera 

adekwatność, jakość, modernizację i zdolność reagowania szkolnictwa wyższego w państwach 
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trzecich niestowarzyszonych z Programem w odniesieniu do potrzeb odbudowy społeczno-

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

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

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

pogłębione przez pandemię COVID-19. 

 

CEL AKCJI: W szczególności akcja ta:  

• podniesie jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym w państwach trzecich 

niestowarzyszonych z Programem i zwiększy jego znaczenie dla rynku pracy  

i społeczeństwa; 

• podniesie poziom kompetencji i umiejętności oraz zdolność do zatrudnienia studentów 

instytucji szkolnictwa wyższego państw trzecich niestowarzyszonych  

z Programem dzięki opracowywaniu nowych, innowacyjnych programów 

edukacyjnych;  

• będzie promować edukację włączającą, równość, sprawiedliwość, niedyskryminację 

oraz upowszechnianie kompetencji obywatelskich w szkolnictwie wyższym  

w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem;  

• udoskonali nauczanie, mechanizmy oceny pracowników i studentów instytucji 

szkolnictwa wyższego, zapewnianie jakości, zarządzanie, administrację, włączenie 

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

umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego w państwach trzecich 

niestowarzyszonych z Programem;  

• zwiększy możliwości instytucji szkolnictwa wyższego, podmiotów odpowiedzialnych za 

szkolnictwo wyższe oraz właściwych organów państw trzecich niestowarzyszonych  

z Programem w zakresie modernizacji ich systemów szkolnictwa wyższego,  

w szczególności jeżeli chodzi o zarządzanie i finansowanie, przez wspieranie 

opracowywania, wdrażania i monitorowania procesów reform;  

• poprawi szkolenie nauczycieli oraz ustawiczne doskonalenie zawodowe, aby wywrzeć 

wpływ na długoterminową jakość systemu edukacji w państwach trzecich 

niestowarzyszonych z Programem;  

• będzie stymulować współpracę instytucji, budowanie zdolności i wymianę dobrych 

praktyk;  

• będzie wspierać współpracę obejmującą różne regiony świata poprzez wspólne 

inicjatywy.  

 

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

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

Interwencje nie będą już poświęcone wyłącznie modernizacji samych programów nauczania, 

lecz powinny również uwzględniać administrację, zarządzanie oraz wzmacnianie 

gospodarczych i społecznych ekosystemów szkolnictwa wyższego w szerszym ujęciu. 

Uwzględnienie kwestii regionalnych, budowanie sojuszy i koalicji, wdrażanie pilotażowe 

nowych podejść i inicjatyw opartych na zaangażowaniu poszczególnych krajów będzie silnie 

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

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

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

interwencjami Unii Europejskiej w tej dziedzinie. 

 

ASPEKTY PROJEKTU: 

• Aspekt 1 – Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym 

• Aspekt 2 – Partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym 

• Aspekt 3 – Projekty dotyczące reform strukturalnych 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

instytucji szkolnictwa wyższego ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie 

trzecim stowarzyszonym z Programem lub w uprawnionym państwie trzecim 

niestowarzyszonym z Programem. Instytucja składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji 

uczestniczących zaangażowanych w dany wniosek.  

Dodatkowo w przypadku aspektu 3: prawnie uznane krajowe lub międzynarodowe organizacje 

rektorów, nauczycieli lub studentów ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie 

trzecim stowarzyszonym z Programem lub w uprawnionym państwie trzecim 

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

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

wnioskodawców. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Kwoty dofinansowania UE na projekt są następujące, w przypadku:  

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

400 000 EUR na projekt   

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

800 000 EUR na projekt  

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

projekt  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do dnia 17 lutego do godz. 17:00 ( wg czasu 

obowiązującego w Brukseli). 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

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

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

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

jest możliwe, by partnerstwo sfinalizowało projekt w przewidzianym terminie.  

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

• Aspekt 2 Projekty mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy  

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

 

KONTAKT: 

Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2021 – 2022 na terenie województwa 

wielkopolskiego: 

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

k.adamska@ko.poznan.pl 

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

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

 

 

Program MEiN: „Perły nauki” 
 

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

wniosków. – 18 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

O PROGRAMIE: Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego 

stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów 

magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo 

twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

następujące warunki:  

1) zostały poniesione w okresie realizacji projektu;  

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

3) są powiązane z działaniami określonymi we wniosku;  

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

księgowych wnioskodawcy i określone zgodnie z zasadami rachunkowości.  

2.Kosztami bezpośrednimi realizacji projektu są koszty:  

1) wynagrodzenia kierownika projektu i personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji 

projektu;  

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

urządzeń i aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej, 

nieprzekraczające łącznej wartości 50 000 złotych;  

3) wykorzystania infrastruktury badawczej i infrastruktury kulturalnej w celu realizacji 

projektu;  

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

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

obróbki komputerowej);  

5) zakupu materiałów biurowych i innych materiałów wykorzystywanych w twórczości 

artystycznej;  

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

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

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

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

danych lub dostępu do tych baz;  

9) opłat licencyjnych;   

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

3.Kosztami pośrednimi realizacji projektu są:  

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

i księgowej projektu oraz koszty zarządzania projektem;  

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

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

czystości pomieszczeń i dozoru;  

4) koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich;  

5) koszty ubezpieczeń majątkowych;  

6) koszty bieżących remontów maszyn i urządzeń;  

7) opłaty administracyjne, manipulacyjne i bankowe;  

8) koszty prac remontowych obiektów i pomieszczeń. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Do udziału w programie są uprawnione następujące 

podmioty, zwane dalej „wnioskodawcami”: 

1. uczelnie, 

2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

3. instytuty badawcze, 

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

5. Centrum Łukasiewicz, 

6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

7. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 

8. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny  
i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę 
w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  
z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) 



     

47  

   

– dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie 
stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 18 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: okres realizacji nie może przekroczyć 48 miesięcy 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Informacje: Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów 

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

 

 

Sport Wszystkich Dzieci zad. II i III 
 

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci  

i młodzieży oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej 

aktywności fizycznej. Wnioski należy składać do 18 lutego.  

 

ORGANIZATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). 

 

O PROGRAMIE: 

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

Cele: 

1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

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

fizycznej. 

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 

Grupa docelowa: 

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

podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, 

– kluby i organizacje sportowe. 

Wysokość kosztów pośrednich: 

1) Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do 10%. 

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

3) Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez 

polskie związki sportowe – do 10%. 

mailto:perlynauki@mein.gov.pl
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CEL KONKURSU: Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do 

usystematyzowanej aktywności fizycznej. Grupą docelową programu są uczniowie szkół 

różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności uczniowie szkół podstawowych 

zlokalizowanych na terenie całego kraju a także kluby i organizacje sportowe. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

realizowanych przez polskie związki sportowe”. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu 

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

ponadregionalne i ogólnopolskie. 

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

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

państwowe instytuty badawcze. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

– zadanie nr 2: 15.900.000 zł, 

– zadanie nr 3: 30.000.000 zł.  

Wysokość wsparcia:  

– zadanie nr 2: 95%, 

– zadanie nr 3: 95%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 18 lutego 2022 (zadania nr 2 i nr 3) 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 3.01 do 31.12.2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci 

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Departament Sportu dla Wszystkich 

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 

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

#KlimatNaZmiany. Konkurs na minigranty 
 

http://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci
http://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci
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Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza pozarządowe organizacje młodzieżowe  

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

finansowanie własnych projektów. Celem ma być zwiększenie świadomości młodych ludzi 

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

składania wniosków upływa 20 lutego 2022. 

 

FUNDATOR: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 

 

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

klimatycznych i ich ekologiczno-społecznych skutków, odpowiedzialności krajów UE  

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

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

zaangażowania młodych osób w kampanię i rzecznictwo dla klimatu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Organizator proponuje wnioskodawcom przeprowadzenie w ramach projektów następujących 

działań zwiększających świadomość i zaangażowanie społeczeństwa na rzecz klimatu 

(przykłady):  

● zajęcia edukacyjne, kursy, warsztaty, itp;  

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

innowacyjne wydarzenia w przestrzeni publicznej;  

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

edukacyjnych i/lub kampanijnych;  

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

mieszkańców i mieszkanki do angażowania się w swoim otoczeniu;  

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

i nowych dobrych praktyk na poziomie lokalnym;  

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

● działania promujące współpracę mi 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wsparcie finansowe może być udzielone organizacji która spełnia poniższe warunki:  

● jest osobą prawną 

● jest podmiotem non-profit  

● jest organizacją społeczeństwa obywatelskiego, ustanowioną zgodnie z ustawodawstwem 

obowiązującym w Polsce  

● jest podmiotem założonym w Polsce  

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

koordynatorem, współbeneficjentem, asocjatem, ani nie otrzymuje innego wsparcia 

finansowego dla stron trzecich  

w ramach niniejszego grantu  

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

● jest organizacją pozarządową, zorientowaną na działania oddolne  

● ma możliwości administracyjne i finansowe, żeby zarządzać otrzymanym wsparciem 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 22,5 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 20 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia projektu: 

01.04.2022. Najpóźniejszy możliwy termin zakończenia projektu: 31.10.2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.ekonsument.pl/wnioski_o_dotacje 

 

KONTAKT: 

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

konkurs@ekonsument.pl do dnia 13.02.2022. 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Infrastruktura Bibliotek 
 

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

rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek w gminach wiejskich, 

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

o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki 

publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury,  

w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których 

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

ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców. 

Wnioski należy składać do 21 lutego 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Instytut Książki. Nabór wniosków odbywa się w ramach Priorytetu 2 

„Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

 

O PROGRAMIE: W ramach programu można uzyskać dotacje na zadania związane z remontem, 

przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek w gminach 

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

Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki 

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

których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem 

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

liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców. 

 

 

CEL KONKURSU:Cele: 
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1. Dostosowanie bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych 

standardów obiektów użyteczności publicznej. 

2. Stworzenie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych  

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

3. Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności 

poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek. 

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

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

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

najmniej 30% całkowitej kwoty dofinansowania. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Budowa, przebudowa, rekonstrukcja, 

adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem 

oraz zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne 

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

wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem 

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

liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 500.000 – 2.250.000 zł. 

– Grupa I wnioskodawców = 85%, 

– Grupa II wnioskodawców = 75%, 

– Grupa III wnioskodawców = 65%.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 21 lutego 2022 r.  

 

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

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

otwarty,7042.html  

 

KONTAKT: 

Instytut Książki 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 

31-148 Kraków 

Anna Zagórska Tel.: 694 268 148 

Beata Najbar 

Te;l.: 12 61 71 911, 509 868 356 

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 2022 

http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,drugi-nabor-do-infrastruktury-bibliotek-2021-2025-otwarty,7042.html
http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,drugi-nabor-do-infrastruktury-bibliotek-2021-2025-otwarty,7042.html
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Europejski Korpus Solidarności wspiera działania lokalne. W ramach Programu młode osoby 

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

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

ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany  

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

bądź grupa organizatorów może samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie. – 23 lutego 

2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Solidarności 

 

O PROGRAMIE: Projekty Solidarności stanowią obok wolontariatu filar Europejskiego Korpusu 

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

ponieważ nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości 

na wspieraniu społeczności lokalnych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom 

młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują, 

a więc na terenie dzielnicy, gminy czy miejscowości. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych  

z szeroko rozumianą solidarnością. Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego 

Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie dostępny na stronie Europejskiego 

Korpusu Solidarnościotwiera się w nowej karcie. 

 

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

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

Solidarnościotwiera się w nowej karcie. Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia 

organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć 

wniosek sama.Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub 

potrzebom napotkanym w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub  

w której działa. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

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

dofinansowanie w tej kategorii: 6000 EUR). 

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

w ramach projektu. 

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

kwoty 7000 EUR). 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

- 23 lutego do godz. 12.00 

- 4 maja do godz. 12.00 
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- 4 października do godz. 12.00 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 2 do 12 miesięcy 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

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

572 674 990  

 

 

Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i 

dla seniorów 
 

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

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

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

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

należy składać od 15 do 28 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków 

Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

 

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

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

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

kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej. 

Za seniorów uznawane są osoby, które w momencie realizacji działań ukończyły 60 lat. 

Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach jednego naboru. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE: 

Projekty realizowane na rzecz seniorów. 

Projekt musi realizować co najmniej jeden z poniższych celów: 

1. Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych). 

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

tym związanymi). 

3. Integracyjny. 

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

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

http://www.eks.org.pl/mlodziez/projekty-solidarnosci
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6. Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu 

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

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

inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię dedykowanych im zajęć. 

7. Upamiętniający. 

W roku 2022 zostanie wspartych 28 inicjatyw lokalnych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioskodawcy non-profit składający się z seniorów lub 

działający na ich rzecz (w tym młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w tym 

grupy nieformalne z patronem). Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność pożytku 

publicznego na terenie całej Polski. W przypadku grupy seniorów, przez lub na rzecz których 

realizowane jest działanie, osoby we wskazanym wieku muszą stanowić 100% grupy. 

Grupa nieformalna musi liczyć co najmniej 3 członków. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Otrzymać można 100% wnioskowanej kwoty. 

– kategoria I – mikrogranty o wartości 4.000 zł brutto; 

– kategoria II – mikrogranty o wartości 10.000 zł brutto; 

– kategoria III – mikrogranty o  wartości 20.000 zł brutto. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 15 do 28 lutego 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Fundacja Wspólnota Pokoleń 

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

info@wspolnotapokolen.pl  

+48 508 132 969 

 

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 
 

Celem jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do 

wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-

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

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

współczesnych. Wnioski należy składać do 28 lutego 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

 

http://www.wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/
mailto:info@wspolnotapokolen.pl
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O PROGRAMIE: Celem jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników 

młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów 

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

korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak  

i w relacjach współczesnych.. 

W roku 2022 priorytetami są: 

1. Odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego. 

2. Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży  

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

przedsiębiorczości i wolontariatu. 

3. Wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi  

z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej  

i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych. 

4. Wzmacnianie inicjatyw młodzieży z połączonych terytorialnych hromad Ukrainy oraz 

terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań 

współczesnego świata. 

5. Wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości  

i wzajemnego szacunku wśród młodzieży. 

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

wnioskodawcę, priorytecie. 

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

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

Organizacje ukraińskie składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy. 

Szczegółowe zasady: 

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

młodzieżowych i projektów promocyjno-informacyjnych projekt może być realizowany na 

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

1.05- 31.10). 

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

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

młodzież z mniejszymi szansami. 

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

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

musi się odbyć najpóźniej 7 dni przed działaniem. 

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

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

 

CEL KONKURSU: Głównym celem programu jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży 

oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz 

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

wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii 

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

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

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

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

projekty informacyjno-promocyjne): 

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

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

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

i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty. 

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

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

państw. 

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

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

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

obu państw. 

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

oraz opiekunowie młodzieżowi. 

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

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe  

i publiczne, których działalność skierowana jest do młodzieży. 

Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. 

Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację partnerską, wraz z którą przygotuje  

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

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 28 lutego 2022 r.  

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 

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

spotkań młodzieżowych i projektów promocyjno-informacyjnych projekt może być 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

MARTA PIWKA 

509 009 338 

m.piwka@frse.org.pl  
 

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/wnioski/purwm-zasady-formalne/
mailto:m.piwka@frse.org.pl
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Konkurs UdSKiOR: Działalność dokumentacyjna i wydawnicza 
 

ZAJAWKA: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs 

ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego 

zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość  

i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2022 roku. – 28 

lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 

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

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

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

publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty. 

 

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

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 28 lutego 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację 

zadania w roku 2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-

dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-wykonywaniem-

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

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

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

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

Wspieranie aktywności międzynarodowej 2022 
 

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

o terminie i trybie naboru wniosków do Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 

edycja 2022 – 28 lutego 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca 

O PROGRAMIE: Program Wspieranie aktywności międzynarodowej jest programem własnym 

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

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

menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach  

i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe. 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów 

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

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

tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za 

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

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

Programu zostanie w ten sposób osiągnięty. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

korzystanie z bibliotek i mediatek 

2. Koszty przejazdów osób 

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

4. Koszty dostosowania udziału WNIOSKODAWCY do indywidualnych potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Posiadający rezydencję podatkową w Polsce:  

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

studenci tańca;  

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

mailto:info@kombatanci.gov.pl
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c. menedżerowie działający w dziedzinie tańca; którzy najpóźniej w dniu złożenia WNIOSKU 

ukończyli 18 lat.  

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

do udokumentowania statusu rezydencji podatkowej.  

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

sprawozdania z realizacji projektu w poprzednich naborach PROGRAMU do dnia zakończenia 

niniejszego naboru PROGRAMU. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 5 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 28.02.2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 01.04.2022 do 30.11.2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Karolina Dziełak-Żakowska 
karolina.zakowska@imit.org.pl 
Nr tel. 228292005, 785180000 

 

 

„Zachować pamięć 2022” stacjonarnie, online lub hybrydowo 
 

Ogłaszamy nabór do programu dotacyjnego „Zachować pamięć”, który oferuje 
dofinansowanie wspólnych, polsko-niemieckich projektów grup młodzieży w miejscach 
pamięci. Pierwszy termin składania wniosków zaplanowany jest do 28 lutego 2022 roku 
(kolejne do 30 kwietnia 2022 roku i do 30 września 2022 roku) 

 

ORGANIZATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
 

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

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

W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu „Zachować pamięć” młodzież zajmuje 
się politycznym i społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu, szczególnie od 

mailto:karolina.zakowska@imit.org.pl
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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”; 

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

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

 

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

niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży 

https://pnwm.org/projekty-online/


     

61  

   

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

światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

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

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

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

 

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i 

szkolenia 
 

Działania „Jean Monnet” oferują możliwości w dziedzinie kształcenia wyższego i w innych 
dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania „Jean Monnet” przyczyniają się do 
rozpowszechniania wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej. 
Wsparciem objęte są następujące akcje: 

• działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego; 
• działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. 

Działania te będzie realizowała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA). Termin składania wniosków – 1 marca 2022r. 

ZARZĄDZANIE: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli 

 

CEL PROGRAMU: Celem działań Jean Monnet jest wspieranie wysokiej jakości nauczania  
i badań w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. 
Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesu integracji europejskiej w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. 
Dziedzina ta obejmuje również kwestie: aktywnego obywatelstwa, roli Unii Europejskiej  
w zglobalizowanym świecie, zwiększania wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz wsparcia dla 
dialogu między ludźmi i międzykulturowości. Jean Monnet jest też narzędziem dyplomacji 
publicznej wspierającej krzewienie wartości i postaw promowanych przez Unię Europejską  

https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/
mailto:piotr.kwiatkowski@pnwm.org
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w relacjach z krajami partnerskimi. Akcją Jean Monnet zarządza Europejska Agencja 
Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W sektorach Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja szkolna i Edukacja dorosłych 

akcja Jean Monnet wspiera następujące działania: 

• umożliwienie kadrze szkół i organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego 
zdobywania wiedzy o UE; 

• rozwijanie oferty propozycji szkoleń z przedmiotów dot. UE dla szkół i innych 
instytucji edukacji, w tym zapewnienie treści i odpowiednich metod dla osób 
nauczających na różnych poziomach edukacji; 

• przeprowadzenie indywidualnych lub grupowych kursów szkoleniowych 
(modułowych, stacjonarnych, mieszanych lub online) dla nauczycieli 
zainteresowanych tematyką UE i chcących włączyć przedmioty dot. UE do swojej 
codziennej pracy; 

• wspieranie nauczycieli w kwestii uwzględniania unijnego punktu widzenia w ich 
codziennej pracy. 

Wnioski do tej akcji należy składać do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i 

Kultury (EACEA). 

Więcej szczegółów o działaniach „Jean Monnet” można znaleźć w przewodniku po programie 

Erasmus+ na 2022 r. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Jedna szkoła, jedna instytucja kształcenia i szkolenia 

zawodowego lub jedna instytucja szkolnictwa wyższego prowadząca kształcenie wstępne lub 

doskonalenie zawodowe dla nauczycieli szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia 

zawodowego (ISCED 1–4) mających siedzibę w państwach członkowskich UE i państwach 

trzecich stowarzyszonych z Programem w imieniu partnerów proponowanej sieci. 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: Maksymalna kwota dofinansowania UE na projekt wynosi 

300 000 EUR 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie 

do dnia 1 marca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 3 lata 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://erasmusplus.org.pl/sektory/jean-monnet/jean-monnet-w-innych-dziedzinach-

ksztalcenia-i-szkolenia  

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

programme-guide-pl.pdf  

http://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
http://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_pl.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_pl.pdf
https://erasmusplus.org.pl/sektory/jean-monnet/jean-monnet-w-innych-dziedzinach-ksztalcenia-i-szkolenia
https://erasmusplus.org.pl/sektory/jean-monnet/jean-monnet-w-innych-dziedzinach-ksztalcenia-i-szkolenia
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
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KONTAKT: 

Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2021 – 2022 na terenie województwa 

wielkopolskiego: 

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

k.adamska@ko.poznan.pl 

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

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

 

Programu Sport dla Wszystkich 
 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofertna dofinansowanie - ze środków 
pochodzących z budżetu państwa - zadań  z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup 
społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 
roku. – nabór do 1 marca 2022 r. 
 

ORGANIZATOR: Minister Sportu i Turystyki 

 

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

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

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

aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego 
kraju; 

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

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

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

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

środowiskach i grupach społecznych. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

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

mailto:k.adamska@ko.poznan.pl
mailto:doradca2@cwrkdiz-konin.pl
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4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje 
działające w obszarze kultury fizycznej.    

 

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

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

w ramach swojej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania 

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

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

stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU: Na realizację zadań 

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

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

zmienić.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 1 marca 2022 roku. 

 

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

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

programu-sport-dla-

wszystkich?fbclid=IwAR16W1ncAHlhDYjkKcp6N6177JBqT0Zy66bmQhbhJ-

8B47q3uFt58cgDLp8  

 

KONTAKT: 

W sprawach merytorycznych, czyli w przypadku wątpliwości związanych z problemami 

dotyczącymi sposobu wypełniania, wpisywanych danych, wymaganych formularzy itp.  

Departament Sportu dla Wszystkich,  

e-mail: ds@msit.gov.pl  

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

 

 

RITA – przemiany w regionie – projekty partnerskie 
 

Program RITA – Przemiany w regionie to przede wszystkim program grantowy, 
który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu 
koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie 
najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla naszych 
grantobiorców. W przypadku projektów partnerskich, nabory odbywają się dwa razy do 
roku: 15 marca i 15 października (jeśli termin naboru przypada w weekend, termin 
przesuwany jest na najbliższy dzień roboczy). 

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR16W1ncAHlhDYjkKcp6N6177JBqT0Zy66bmQhbhJ-8B47q3uFt58cgDLp8
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR16W1ncAHlhDYjkKcp6N6177JBqT0Zy66bmQhbhJ-8B47q3uFt58cgDLp8
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR16W1ncAHlhDYjkKcp6N6177JBqT0Zy66bmQhbhJ-8B47q3uFt58cgDLp8
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR16W1ncAHlhDYjkKcp6N6177JBqT0Zy66bmQhbhJ-8B47q3uFt58cgDLp8
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ORGANIZATOR: RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), 

realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED) 

 

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

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

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

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

CEL PROGRAMU: Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian  

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

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

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

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Celem konkursu jest wyłonienie  

i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz 

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

przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie 

się polskim doświadczeniem transformacji, a także doświadczeniem polskich organizacji  

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

• problemy społeczne, socjalne,  

• edukacja i wychowanie,  

• rozwój przedsiębiorczości,  

• dziedzictwo kulturowe,  

• rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

• rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

• rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,  

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

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą 

uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na 



     

66  

   

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 15 marca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 czerwca 2022 r., a 

zakończenie do 31 maja 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

 

KONTAKT: 

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

 

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
 

Program przewiduje granty na projekty dotyczące takich obszarów tematycznych jak: 

1. Ochrona praw człowieka. 

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu. 

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym. 

4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego. 

Działania realizowane w ramach projektów mogą być prowadzone na terenie całej Polski  

z wyjątkiem m.st. Warszawy. Wnioski należy składać do 25 marca 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Edukacja dla Demokracji, 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

O PROGRAMIE: 

Liderem konsorcjum zarządzającym programem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

im. Jerzego Regulskiego (FRDL). 

Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy 

norweskich i Funduszy EOG. 

mailto:rita@fed.org.pl
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Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w partnerstwach z innymi podmiotami z kraju 

i zagranicy. 

Partnerami organizacji pozarządowych realizujących projekty mogą zostać: 

– inne organizacje pozarządowe, 

– instytucje publiczne (m.in.: samorządy, szkoły, biblioteki), 

– firmy prywatne z Polski lub z zagranicy (z wyłączeniem jednoosobowej działalności 

gospodarczej). 

Partnerami mogą być też grupy nieformalne z Polski, jednak nie ma możliwości przekazania im 

środków finansowych (koszty związane z ich udziałem pokrywają grantobiorcy – liderzy 

projektów). 

Partnerstwa międzynarodowe można zawiązać z organizacjami międzynarodowymi, ich 

organami lub przedstawicielstwami albo podmiotami z: 

– Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu); 

– innych Państw-Beneficjentów, czyli 14 krajów, w których tak jak w Polsce realizowany jest 

Program Aktywni Obywatele (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, 

Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier); 

– państw ościennych: Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty dotyczące następujących obszarów tematycznych: 

Obszar 1. Ochrona praw człowieka. 

Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu. 

Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym. 

Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego. 

Działania realizowane w ramach projektów mogą być prowadzone na terenie całej Polski  

z wyjątkiem m.st. Warszawy. 

Wnioskodawcy otrzymują dodatkowe punkty za wybranie następujących tematów o znaczeniu 

szczególnym: 

Obszar 1: 

– Działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/uchodźczyniami. 

– Działania wspierające osoby LGBT+. 

– Działania antydyskryminacyjne. 

Obszar 2: 

– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Obszar 3: 

– Działalność strażnicza. 

– Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych. 

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty. 

W ramach “małych grantów” istnieje możliwość: 

– uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-

Darczyńców: do 3.450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu); 

– uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5.060 EUR 

(maksymalnie 22% kwoty grantu). 
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W ramach “dużych grantów” istnieje możliwość: 

– uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-

Darczyńców: do 12.600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu); 

– uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18.480 EUR 

(maksymalnie 22% kwoty grantu). 

UWAGA! : Wnioskodawca ubiegający się o środki na rozwój instytucjonalny jest zobowiązany 

do przedstawienia planu rozwoju instytucjonalnego (jest on częścią formularza wniosku). W 

odróżnieniu od 1. konkursu tematycznego w 2. konkursie tematycznym plan rozwoju 

instytucjonalnego podlega ocenie punktowej ekspertek i ekspertów.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie 

przygotują projekt w jednym z \trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują 

projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój 

instytucjonalny (obszar 4. Programu): 

1. Stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń. 

2. Spółdzielnie socjalne. 

3. Spółki non-profit. 

4. Koła gospodyń wiejskich. 

5. Kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość 

samodzielnego zaciągania zobowiązań. 

Wnioskodawcami mogą być podmioty spełniające następujące kryteria: 

1. Są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub 

rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. 

2. W momencie ogłoszenia naboru wniosków są zarejestrowane od co najmniej 6 miesięcy  

w przypadku ubiegania się o mały grant lub 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o duży 

grant. 

3. Przed podpisaniem umowy grantowej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe 

lub – jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze 

zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy lub za ostatnie 12 miesięcy 

(w przypadku dużych grantów) lub ostatnie 6 miesięcy (w przypadku małych grantów). 

4. Są niezależne4 od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, 

partii politycznych i podmiotów komercyjnych. 

5. Nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą,  

to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe. 

6. Działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków. 

7. Działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi  

i przestrzegają praw człowieka. 

8. Nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie 

likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są 

przedmiotem postępowań o podobnym charakterze. 
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9. Nie zalegają z płatnością zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego ani 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

10. Żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Każdy uprawniony podmiot może: 

– złożyć 1 wniosek samodzielnie lub jako lider, w przypadku wniosku z Partnerem/Partnerami; 

– jeśli składa wniosek samodzielnie lub jest liderem wniosku partnerskiego, występować jako 

Partner tylko w jednym wniosku złożonym przez innego lidera; 

– występować jako Partner w dowolnej liczbie wniosków, o ile nie składa samodzielnie 

wniosku lub nie jest liderem wniosku partnerskiego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

– mały grant = 6.000 – 23.000 EUR; 

– duży grant = 23.001 – 84.000 EUR. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 25 marca 2022 r.  

II połowa 2022 (konkurs na projekty o charakterze interwencyjnym) 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Początek realizacji projektu: 1.09 – 1.11.2022. Jeśli 

dofinansowanie otrzyma projekt z listy rezerwowej, to może on się rozpocząć po 1.11.2022, 

jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o dofinansowaniu tego 

projektu. Zakończenie realizacji projektu do 30.04.2024. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/.  

 

KONTAKT: 

Lidia Kaczmarek 

+48 531 092 201 

lkaczmarek.aofr@frdl.org.pl 

 

Rozgrzewamy Polskie Serca 
 

ZAJAWKA: Celem programu jest wspieranie inicjatyw związanych z Rokiem Ignacego 

Łukasiewicza. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, by 

upamiętnić postać wielkiego, polskiego wynalazcy. – 31 marca 2022 r. 

FUNDATOR: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

CEL KONKURSU: Celem Programu jest wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej  

w związku z ustanowieniem uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 

2021 roku – 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza i związanymi z tymi obchodami, w tym ze 

względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, 

http://www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/
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a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników. 

Podejmowane inicjatywy mają upamiętniać sylwetkę Ignacego Łukasiewicza poprzez 

wydarzenia, inicjatywy oraz akcje związane z aktywną integracją społeczną i powinny mieścić 

się w jednej z następujących dziedzin:  

a) kultura jako dziedzictwo narodowe, w tym spektakle i wydarzenia teatralne muzyczne i 

filmowe,  

b) pozostała działalność kulturalna w kraju i za granicą,  

c) opieka nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrona zabytków, w tym w szczególności 

przemysłu gazowniczego i muzeów,  

d) pomoc Polonii i Polakom za granicą,  

e) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

f) kultura fizyczna i sport, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia 

wychowawczego dzieci i młodzieży,  

g) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata ze szczególnym uwzględnieniem projektów 

historycznopatriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw obywatelskich 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wydatki, które finansowane mogą być z Grantu obejmują: 

a) materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio 

wykorzystywane w działaniach projektowych; 

b) podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów; 

c) promocję Projektu; 

d) koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów, 

wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów; 

e) wynagrodzenia dla specjalistów (nie zatrudnianych na stałe przez Wnioskodawcę), bez 

których realizacja Projektu nie jest możliwa. 

Potrzeba zatrudnienia koordynatora Projektu powinna zostać starannie uzasadniona, a 

wynagrodzenie koordynatorów nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości 

Grantu. Inne wydatki niż wskazane powyżej nie mogą być finansowane ze środków 

przekazanych w ramach Grantu, w tym nie podlegają finansowaniu wydatki na: 

a) bieżącą działalność organizacji, w tym koszty księgowe, 

b) udzielanie pożyczek, 

c) działania, które zostały już zrealizowane, 

d) bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych, 

e) zagraniczne wycieczki i wyjazdy, 

f) kary, grzywny i odsetki karne, 

g) zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 

h) podatek dochodowy od osób prawnych, 

i) prowadzenie działalności gospodarczej, 

j) zakup nieruchomości, 

k) wydatki na remont nieruchomości lub jej części, chyba, że nieruchomość lub jej część 

będzie na stałe i wyłącznie wykorzystywana w celu realizacji Projektu, a Projekt ma charakter 

trwały. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne 

podmioty, które nie są organami administracji publicznej lub im nie podlegają), a także 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, szkoły 

publiczne, przedszkola publiczne 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 100 000 zł dofinansowania 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 marca 2022 r. 

 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?fbclid=IwAR3btCPB7K9sje4TKjjF_hilDWVM-

hfLr9IAOAMAisu-GwvS1HSZesCp9HE 

 

KONTAKT: 

Kontakt z Organizatorem we wszystkich sprawach dotyczących Programu możliwy jest pod 

adresem e-mail: kontakt@rozgrzewamypolskieserca.pl  

 
 

Wspieranie projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2022 roku 
 

Minister Sportu i Turystyki, na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054), ogłasza zasady wspierania 

projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2022 r. Ofertę wraz z załącznikami 

należy złożyć do 31 marca 2022 r.  

 

ORGANIZATOR: Minister Sportu i Turystyki 

 

O PROJEKCIE: W ramach zadania przewiduje się realizację projektów naukowych, służących 

przygotowywaniu kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.  

Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów w zakresie sportów olimpijskich, 

których celem będzie podniesienie poziomu działań naukowych na rzecz sportu. Projekty 

muszą odpowiadać potrzebom kadr narodowych w zakresie optymalizacji przygotowań 

polskich zawodników do najważniejszych imprez sportowych i podnoszenia potencjału 

polskiego sportu na poziomie wyczynowym. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach zadania można otrzymać 

dofinansowanie na realizację projektów naukowych, których celem jest podniesienie poziomu 

działań naukowych na rzecz sportu i które odpowiadają potrzebom polskich związków 
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sportowych w zakresie optymalizacji przygotowań polskich zawodników do najważniejszych 

imprez sportowych i podnoszenia potencjału polskiego sportu na poziomie wyczynowym. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Oferty na realizację zadań mogą składać: 

1) polskie związki sportowe (zwane dalej: „pzs”); 

2) Polski Komitet Olimpijski (zwany dalej: „PKOl”); 

3) Polski Komitet Paraolimpijski (zwany dalej „PKPar). 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: Na realizację zadania 

Minister Sportu i Turystyki, zwany dalej Ministrem, przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy 

budżetowej na rok 2022 w wysokości 850 000,00 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do 31 marca 2022 

r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin zadań realizowanych przez pzs, PKOl lub PKPar nie 

może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 listopada 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  

https://www.gov.pl/web/sport/wspieranie-projektow-naukowych-w-zakresie-sportu-

wyczynowego-w-2022-roku  

 

KONTAKT:  

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 

tel. (22) 2443 264 

kontakt@msit.gov.pl  
 

 

Konkurs MSiT: Program wspierania sportów nieolimpijskich 
 

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił kolejny Program wsparcia sportu 

wyczynowego w Polsce. Na dofinansowanie przygotowań i startów w dyscyplinach 

nieolimpijskich w 2022 roku ministerstwo przeznaczy rekordową kwotę 25 milionów 

złotych! – 31 maja 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

https://www.gov.pl/web/sport/wspieranie-projektow-naukowych-w-zakresie-sportu-wyczynowego-w-2022-roku
https://www.gov.pl/web/sport/wspieranie-projektow-naukowych-w-zakresie-sportu-wyczynowego-w-2022-roku
mailto:kontakt@msport.gov.pl
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CEL KONKURSU: 1. Celem „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez 

dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie 

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

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

potencjale sportowym, posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych 

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;  

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

osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych;  

3) zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego  

i specjalistycznego, który jest nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia  

w wieloletnim procesie treningowym. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Koszty bezpośrednie: 

Szkolenie: 

a) Zgrupowania i konsultacje krajowe  

b) Zgrupowania i konsultacje zagraniczne  

Współzawodnictwo:  

a) Zawody krajowe  

b) Zawody zagraniczne  

c) Zawody mistrzowskie 

 

Koszty bezpośrednie: 

Wspomaganie: 

a) Doszkalanie kadry szkoleniowej  

b) Suplementy diety, odżywki, leki itp.  

c) Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego  

d) Badania diagnostyczne oraz monitoring treningu i zawodów  

e) Składki do organizacji międzynarodowych  

 

Inne: 

a) Stypendia sportowe wraz z pochodnymi  

b) Ubezpieczenia zawodników kadry narodowej  

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

 

Koszty pośrednie: 

a) Wynajem lokalu siedziby właściwego pzs  

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

komputerowych  

c) Konserwacja urządzeń biurowych i środków transportu  

d) Korespondencja i łączność oraz opłaty bankowe  

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

związanych z realizowanym zadaniem  

f) Nośniki energii  
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g) Niezbędne koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadania określonego  

w umowie osób nieuczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia  

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

nagród, premii 

i) Koszty transportu  

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

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

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

przedstawicielami Polski w międzynarodowych federacjach w sportach i w konkurencjach 

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

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

do powołania reprezentacji Polski na zawody finałowe TWG 2022. 

 

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

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 maja 2022 r. 

 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

miedzynarodowym-w-2022-roku 

 

KONTAKT: 

+48222443264 

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

 

RITA – przemiany w regionie – projekty partnerskie 
 

Program RITA – Przemiany w regionie to przede wszystkim program grantowy, 
który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu 
koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie 
najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla naszych 
grantobiorców. W przypadku projektów partnerskich, nabory odbywają się dwa razy do 
roku: 15 marca i 15 października (jeśli termin naboru przypada w weekend, termin 
przesuwany jest na najbliższy dzień roboczy). – 14 października 2022 r. 

tel:+48222443264
tel:+48222500138
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ORGANIZATOR: RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), 

realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED) 

 

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

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

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

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

CEL PROGRAMU: Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian  

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

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

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

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Celem konkursu jest wyłonienie  

i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz 

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

przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie 

się polskim doświadczeniem transformacji, a także doświadczeniem polskich organizacji w 

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

• problemy społeczne, socjalne,  

• edukacja i wychowanie,  

• rozwój przedsiębiorczości,  

• dziedzictwo kulturowe,  

• rozwój i wsparcie trzeciego sektora,  

• rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,  

• rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,  

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

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą 

uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na 
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podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami 

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

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

 

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 14 października 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 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 

 

  

Inicjatywy edukacyjne Narodowego Banku Polskiego  
  

ORGANIZATOR: Narodowy Bank Polski  

  

O PROGRAMIE:  

NBP dofinansowuje przede wszystkim:  

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

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

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

mailto:rita@fed.org.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

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

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

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

dystrybuowane nieodpłatnie.  

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

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

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

oraz po 45 roku życia).  

3) Zarządzanie przedsiębiorstwem.  

4) Gospodarowanie budżetem domowym.  

5) Zapobieganie wykluczeniu finansowemu.  

6) Pieniądz.  

7) Gospodarka rynkowa.  

8) Instytucje i usługi finansowe.  

9) Nowe horyzonty myśli ekonomicznej.  

Corocznie ustalana jest lista priorytetów na dany rok.  

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:   

Podmioty prawa polskiego:  

− osoby prawne,  

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

zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze 

samorządowe.  

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  do 30.000 zł.  

  

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

przed datą rozpoczęcia projektu.  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

  

KONTAKT:  

Narodowy Bank Polski T: 22 

185 13 36 i 22 185 28 53  

sekretariat.dew@nbp.pl   

 

 

  
  

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
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Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego  
  

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

  

FUNDATOR:  

Fundacja  PKO Banku Polskiego  

  

O PROGRAMIE:  

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

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

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy (w tym rozwój 

przedsiębiorczości), promowania celów społecznych w środowisku bankowym oraz organizacji 

i wspierania wolontariatu.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

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

zaangażowanie podmiotów prawnych, które działają na danym terenie (organizacji 

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

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

przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę 

pomocy,  a następnie koordynuje proces jej udzielania.  

  

Fundacja angażuje się w projekty realizowane w następujących siedmiu obszarach 

programowych:  

• EDUKACJA – wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji  

w Polsce;  

• TRADYCJA – kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz 

wychowanie w duchu patriotyzmu;  

• NADZIEJA – pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem 

w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych;  

• ZDROWIE – ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna;  

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

wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej 

pro bono;  

• EKOLOGIA – podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na 

upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza 

akwenów wodnych;  

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

jak również osób niepełnosprawnych.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  Organizacje pozarządowe   

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór ciągły   
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 

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

poprzez formularz dostępny na stronie: 

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

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

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

na:  

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

• realizację zadań o charakterze sponsoringowym,  

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

i samorządów zawodowych oraz organizacji pracodawców,  

• przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów formalnych przyjętych przez 

Fundację.  

 

Darowizny od Fundacji PGE  
  

ORGANIZATOR:  Fundacja PGE  

  

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

postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.  

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:  

• nauka i edukacja  

• lecznictwo i ochrona zdrowia  

• pomoc społeczna  

• działalność ekologiczna i ochrona środowiska  

• sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.  

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

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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane   

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

1. fundacjom;  

2. stowarzyszeniom;  

3. szkołom;  

4. uczelniom wyższym;  

5. domom dziecka;  

6. placówkom opiekuńczym;  

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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7. publicznym zakładom opieki zdrowotnej;  

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

publicznego;  

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

do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego. 

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

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

rzecz Podmiotów z przeznaczeniem na pomoc indywidualną osobom fizycznym.  

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:   Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub 

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

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

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

wniosku o udzielnie darowizny przez Radę Fundacji.  

  

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

wynosi ok. 4 tygodni.  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO wspieranie lokalnych działań 

strażniczych w Polsce  
  

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek  

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

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

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

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

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

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

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

i wzmacniania działalności strażniczej. – nabór ciągły 

  

FUNDATOR: Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski   

  

CEL KONKURSU:  

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:   

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

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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o ochrona integralności i praworządności działania instytucji 

publicznych, o  ochrona praw obywatelskich i wartości 

konstytucyjnych,   

o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych 

sprawach publicznych, o  przeciwdziałanie przemocy w życiu 

publicznym,   

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

reakcji obywateli,   

• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  •  zrealizowana 

będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy.   

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania zaplanowane do realizacji w roku 2021, 

będące stałą działalnością wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o następującym 

charakterze:  

• systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;  

• konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany  

w wybranym obszarze życia publicznego;  

• działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce  

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

działalności strażniczej wnioskodawcy.  

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:   

• fundacje,   

• stowarzyszenia,   

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

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania.   

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

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

Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 

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

  

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

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

  

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

Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski  ul. Szpitalna 5/3   

00-031 Warszawa   

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

julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl www.funduszobywatelski.pl    
 

  

Fundusz Praw Kobiet 
 

Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz ochrony 

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

 

ORGANIZATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

O PROGRAMIE: W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa 

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

ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, 

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

organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw 

kobiet i udzielającym im pomocy. 

 

CEL KONKURSU: Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na 

rzecz ochrony praw kobiet i udzielających im pomocy 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Pomoc doraźna: 

– prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki i 

obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania 

przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; 

– organizacja i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym i 

poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych. 

2. Wsparcie i doradztwo: 

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

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

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

badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji. 

3. Działania prawne i rzecznicze: 

– podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, 

przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), 

– dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami 

międzynarodowymi. 

 

http://www.funduszobywatelski.pl/
http://www.funduszobywatelski.pl/
http://www.funduszobywatelski.pl/
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie działające na 

rzecz ochrony praw kobiet. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: realizacja zadania w trybie ciągłym 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: Fundacja im. Stefana Batorego 

Agnieszka Zowczak 

Alina Wasilewska 

T: +48 796 332 145 

prawakobiet@batory.org.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

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

Stypendia krajowe: 

• Stypendia MSZ w w College of Europe 2022 
Dla: studenci, absolwenci 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2022 r.   

ad.sekretariat@msz.gov.pl  

www.coleuropenatolin.eu  

 

• Leszno – stypendia sportowe 2022 
Dla: uczniowie, studenci, inni 

Zasięg: wielkopolskie  

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2022 r.   

urzad@gminaleszno.pl 

www.gminaleszno.pl 

 

• Fundusz Natalii Partyki – stypendia sportowe 
Dla: uczniowie, studenci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 8 lutego 2022 r.   

stypendium@fundusznataliipartyki.pl  

fundusznataliipartyki.pl/konkurs-stypendialny 

 

• Nagroda im. Iwana Wyhowskiego i staże badawcze dla obywateli 

Ukrainy 

Dla: doktoranci, naukowcy 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 14 lutego 2022 r.   

stypendia.studium@uw.edu.pl  

studium.uw.edu.pl 

 

• Stypendium im. Albrechta Lemppa 2022 

Dla: absolwenci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 28 lutego 2022 r.   

joanna.czudec@sdpz.org  

fwpn.org.pl 

 

http://www.coleuropenatolin.eu/
mailto:urzad@gminaleszno.pl
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Stypendia zagraniczne: 
 

• Stypendia Breakthrough Generation 2022 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 

Zasięg: Stany Zjednoczone   

Termin składania wniosków: 28 stycznia 2022 r.  

info@thebreakthrough.org  

thebreakthrough.org 

• Program stypendialny Asia House 2022 

Dla: absolwenci, doktoranci, naukowcy 

Zasięg: cały świat   

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2022 r.  

fellowship@asiahouse.co.uk  

asiahouse.org 

• Stypendia doktoranckie Boehringer Ingelheim Fonds 2022 

Dla: doktoranci 

Zasięg: Europa 

Termin składania wniosków: 1 lutego 2022 r.  

secretariat@bifonds.de  

www.bifonds.de 

• Międzynarodowa Akademia Praw Człowieka/Humanity in Action 

Fellowship 2022 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 

Zasięg: Holandia, Niemcy, Polska, online 

Termin składania wniosków: 13 lutego 2022 r.  

poland@humanityinaction.org  

www.humanityinaction.org 

• Program stypendialny Beyond Borders 2022 

Dla: studenci, doktoranci 

Zasięg: cały świat 

Termin składania wniosków: 1 marca 2022 r.  

hofmann@zeit-stiftung.de  

beyondborders.zeit-stiftung.de 
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  Potrzebujesz pomocy?  

   

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 

organizacji trzeciego sektora w zakresie:  

− poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)  

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

− pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych  

− tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.  

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  

KONTAKT:  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21a 

tel. 65 529 54 03  
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Więcej informacji, zajdziesz na naszej stronie w zakładce ”FUNDUSZE”  

  

 

  

  

  

 
  

  

  

  

 


