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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  
  
  

Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych 
 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu 

Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie 

przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. – 5 stycznia 2022 

r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków 

umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach 

aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans  

w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych; 

2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych; 

3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych; 

4. promocja sportu osób niepełnosprawnych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania zadań, o których mowa w rozdziale II mogą ubiegać się 

organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

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

których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej  

i sportu osób niepełnosprawnych. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Do 95% dofinansowania. Kwota dofinansowania nieznana. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  do 5 stycznia 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-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-

w-2022-r 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2022-r
https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2022-r
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KONTAKT: 

Ewentualne pytania w zakresie „Programu Upowszechniania Sportu Osób 

Niepełnosprawnych w 2022 r.” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla 

Wszystkich, tel. 22 24 43 105, 22 24 43 129. 

 

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 

zawodów sportowych 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 21 grudnia 2021r. otwarty konkurs ofert na 

wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2022 r. w zakresie organizacji 

znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych. – 5 

stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest organizacja znaczących dla Miasta Leszna 
międzynarodowych i krajowych imprez sportowo–rekreacyjnych oraz zawodów sportowych, 
upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1)   zakup sprzętu sportowego,  

2)   pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach,  

3)   transport, koszty przejazdu,  

4)   pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,  

5)   opieka medyczna,  

6)   nagrody pieniężne i rzeczowe,  

7)   sprzęt niezbędny do realizacji zadania,  

8)   koszty obsługi zadania w wysokości do 10% przyznanej dotacji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1.wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
25 czerwca  2010 r. o sporcie. 
2.ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące 
warunki: 
 

• klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy; 

• zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika; 

• trenerzy klubu posiadają licencję trenera 
3.Udział własny oferenta wynosi minimum 20 % ogólnej wartości projektu w postaci środków 
finansowych,  
w tym pozyskanych od sponsorów. 
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4.Przeciwko Klubowi nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa 
cywilnego lub administracyjnego. 
 
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty 

ze względów formalnych.  

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100 000.00 PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 5 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/141 

 

KONTAKT: Mateusz Gryczka tel: 65 537 36 65 
 

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna - I Tura 2022 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 21 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na 

wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2022 r. w zakresie rozwoju sportu 

na terenie Miasta Leszna - I tura 2022. – 5 stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 

CEL KONKURSU: 
1.poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników (kategoria senior) klubów 
sportowych; 
2.osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 
3.poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo  
w aktywnym stylu życia; 
4.promocja sportu i aktywnego stylu życia. 
5.umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie 
mieszkańców Leszna. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1.zakup sprzętu sportowego, 
2.pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
3.pokrycie kosztów zgrupowań i obozów sportowych,  
4.pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
5.sfinansowanie stypendiów sportowych, wynagrodzenie zawodników i kadry szkoleniowej  
w wysokości do 50% przyznanej dotacji, 
6.transport, koszty przejazdu, 
7.koszty wpisowego, startowego, opłaty licencyjne, 
8.opiekę medyczną,  
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9.nagrody pieniężne i rzeczowe dla zawodników,  
10.sprzęt niezbędny do realizacji zadania,  
11.administracyjne koszty obsługi zadania w wysokości do 10% przyznanej dotacji. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1.wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

2.ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące 

warunki: 

a)W przypadku gier zespołowych: 
-  klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy uprawniającą do 

udziału w rozgrywkach w roku 2022.; 

- zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika (kategoria senior); 

- trenerzy klubu posiadają licencję trenera 

a) W przypadku dyscyplin indywidualnych: 

- zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika   

-  trenerzy klubu posiadają licencję trenera. 

3.Udział własny oferenta wynosi minimum 20 % ogólnej wartości projektu w postaci środków 

finansowych, w tym pozyskanych od sponsorów.  

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 465 000.00 PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 5 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/142 

 

KONTAKT: Mateusz Gryczka tel: 65 537 36 65 
 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych oraz sport osób 

niepełnosprawnych 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 21 grudnia 2021r. otwarty konkurs ofert na 

wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2022 r. w zakresie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych oraz sport osób niepełnosprawnych.– 

5 stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 
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CEL KONKURSU: 

 1.Szkolenie sportowe w klubach sportowych w popularnych dyscyplinach sportu, głównie  

objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży na terenie Miasta 

Leszna. 

2.Działania popularyzujące sport osób niepełnosprawnych, promujące prozdrowotną 

aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie 

nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie gminnej  

bazy sportowej. Zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, 

przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego 

stylu życia wśród mieszkańców Leszna, wspieranie działań promujących sport osób 

niepełnosprawnych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1.realizację programu szkolenia sportowego, 

2.zakup sprzętu sportowego, 
3.pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
4.transport, koszty przejazdu, 
5.koszty wpisowego, startowego, opłaty licencyjne, 
6.opieka medyczna, 
7.wynagrodzenie kadry szkoleniowej - maksymalnie do 30% otrzymanej dotacji, 
8.pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, 
9.nagrody pieniężne i rzeczowe, 
10.sprzęt niezbędny do realizacji zadania, 
11.koszty obsługi zadania w wysokości do 10% przyznanej dotacji. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizacje 
zadań powinny spełniać warunki ogólne: 
1.wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie. 
2.ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące 
warunki: 

• klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy; 

• zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika; 

• trenerzy klubu posiadają licencję trenera 
3.Udział własny oferenta wynosi minimum 20 % ogólnej wartości projektu w postaci środków 
finansowych,  
w tym pozyskanych od sponsorów. 
4.Przeciwko Klubowi nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa 
cywilnego lub administracyjnego. 
Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem 

oferty ze  względów formalnych.  
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: 600 000.00 PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 5 stycznia 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r.  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/140 

 

KONTAKT: Mateusz Gryczka tel: 65 537 36 65 

 

 

Rządowy Program NOWEFIO 
 

Organizator zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące 
działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2022 
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – 10 
stycznia 2022 r. 
 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności 

 

CEL KONKURSU: Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie 

zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę 

samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz 

wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem: Zakres możliwych do zrealizowania w ramach 

NOWEFIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań 

publicznych w ramach następujących priorytetów:  

 

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego  

W ramach Priorytetu 2. wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego, 

realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich. Projekty 

realizowane w ramach tego Priorytetu powinny pozwolić na zwiększanie aktywności  

i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania 

kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności 

wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).  

 

Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym  

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do zwiększania 

obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, 

procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji 

przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.  
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Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich  

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4. powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania 

w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, 

tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, 

wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, 

oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania  

w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach 

finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.  

 

Składane oferty mają realizować cel główny NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania 

obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji 

społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie 

instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. 

stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń 

posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy 

rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze  

i wspólnoty mieszkaniowe);  

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

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego;  

•  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  

•  spółdzielnie socjalne;  

•  koła gospodyń wiejskich;  

•  ochotnicze straże pożarne;  

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

spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. 

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 między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

 

Priorytet 2 i Priorytet 3: w Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości od 50 

tys. do 300 tys. zł.  

Priorytet 4: w Priorytecie 4 można ubiegać się o dotację w wysokości od 150 tys. do 400 tys. 

zł. 

 

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 stycznia 2022 r.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: projekty mogą być realizowane od 1 marca 2022 do 31 
grudnia 2024 r. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursie-na-rok-2022-rzadowego-programu-

nowefio/ 

 

KONTAKT: 

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu NOWEFIO będzie można kierować  

w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-285 w dniach 06-30.12.2021  

w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl 

 

Rządowy Program PROO 
 

Organizator zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące 

działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłaszanych w ramach edycji 2022 

Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. – 10 

stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu 

publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.  

Cele szczegółowe Programu to:  

1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;  

2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;  

3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

PROO 1a - Zadania polegające na realizacji przez organizacje obywatelskie działań misyjnych 

w powiązaniu z ich rozwojem instytucjonalnym, zwiększeniu udziału tych organizacji w życiu 

publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości, a także poprawie 

stabilności finansowej organizacji obywatelskich, w szczególności:  

1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.  

2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: budowanie 

stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów 

działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. W ramach 

zadania należy zaplanować działania związane z opracowaniem lub aktualizacją strategii 

rozwoju organizacji.  

https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursie-na-rok-2022-rzadowego-programu-nowefio/
https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursie-na-rok-2022-rzadowego-programu-nowefio/
mailto:FIO@niw.gov.pl
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3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk 

organizacji sektora pozarządowego.  

PROO 1b - Zadania służące zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie 

realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki 

w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne. Przedmiot konkursu będzie 

realizowany poprzez sfinansowanie wkładów własnych organizacji, które uzyskują 

dofinansowanie projektów z innych źródeł. W ramach Priorytetu 1b PROO udzielane są dotacje 

na realizację zadań określonych w art. 88a ust. 5 pkt 2-4 UoGH. Dotacje w ramach Konkursu są 

środkami przeznaczonymi wyłącznie na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego, który 

pozwoli na:  

- udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,  

- realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne, 

realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.  

Dotacja może być udzielana wyłącznie na pokrycie wymaganego wkładu własnego w jednym 

projekcie, który jest zgodny z celami PROO.  

PROO 2a - Działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia 

kapitału żelaznego, w tym między innymi na:  

1. Opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału 

żelaznego (stanowiącego załącznik do sprawozdania końcowego z realizacji zadania);  

2. Opracowanie dokumentacji administracyjnej (systemu zarządzania kapitałem żelaznym 

wraz ze strukturą oraz procedurami, dokumentacji prawnej itp.);  

3. Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;  

4. Realizację działań, które pozwolą rozpocząć pozyskanie środków dla utworzenia kapitału 

żelaznego po zakończeniu etapu przygotowawczego, w tym między innymi: pozyskanie listów 

intencyjnych od potencjalnych darczyńców z sektora przedsiębiorstw, indywidualnych 

filantropów, przygotowanie do organizacji zbiórek publicznych w formie tradycyjnej i on-line, 

przygotowanie do pozyskania współfinansowania ze strony samorządów, zagwarantowanie 

środków z 1% w przypadku organizacji pożytku publicznego, przygotowanie do pozyskania 

środków od organizacji pozarządowych działających np. w ramach społecznej 

odpowiedzialności biznesu (fundacji korporacyjnych) itp.;  

5. Realizację działań mających na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych (zbudowania 

koalicji na rzecz kapitału żelaznego), którzy będą w różnych formach wspierać budowę  

i wykorzystanie potencjału kapitału żelaznego (partnerzy rozumiani są tu jako podmioty 

publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe, które potwierdzą gotowość i możliwości 

do zaangażowania się w działania);  

6. Realizację działań promocyjno-informacyjnych związanych z przygotowaniem do budowy 

kapitału żelaznego, w szczególności upowszechniania w otoczeniu Wnioskodawcy informacji 

nt. znaczenia kapitału żelaznego i korzyści wynikających z jego utworzenia dla społeczności 

lokalnej.  

7. Udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych których tematyka związana jest  

z procesem przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.  

8. Przeprowadzenie wizyt studyjnych w organizacjach mających doświadczenie w procesie 

przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.  
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Dotacje w ramach konkursu nie mogą zostać przeznaczone na wpłatę do istniejącego lub 

nowotworzonego kapitału żelaznego.  

PROO 3 - Inicjatywy służące rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych 

przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia 

przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania 

działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności 

tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Dotacje będą udzielane m. in. 

na:  

1. wspieranie działań statutowych tych organizacji,  

2. rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego 

funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie 

standardów pracy i zarządzania organizacją,  

3. wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk 

organizacji sektora pozarządowego.  

PROO 4 - Realizacja zadania polegającego na wsparciu inicjatyw służących rozwojowi 

instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, 

niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących równolegle do formalnych procesów 

politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).  

PROO 5 - Realizację zadania polegającego na:  

Ścieżka 1- POMOC DORAŹNA: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji 

powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny 

wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.  

Ścieżka 2- ŻYCIE PUBLICZNE: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji  

w wydarzeniach z życia publicznego (np. konferencjach, seminariach) o charakterze 

ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia 

sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.  

Ścieżka 3 – CZŁONKOSTWO: pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach 

zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innymi 

kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach i posiedzeniach 

wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych z punktu widzenia sektora 

pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.  

Warunkami wymaganymi do uzyskania mikrodotacji jest wykazanie przez ubiegającą się 

organizację, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji (np. 

poprzez przedstawienie dotychczasowych działań w celu pozyskania funduszy na 

wnioskowany cel) oraz potwierdzenie wiarygodności potrzeby realizacji zadania w kontekście 

działalności danego podmiotu (np. poprzez wskazanie linku do ogólnodostępnej informacji na 

temat opisywanej sytuacji, załączenie dokumentów potwierdzających jej wystąpienie). 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w 

szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje 

oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;  

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o 

stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa 
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do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;  

3. Spółdzielnie socjalne,  

4. Koła Gospodyń Wiejskich;  

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 

(t.j. 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 

między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

W ramach PROO 3 o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie następujące kategorie organizacji 

obywatelskich:  

• media obywatelskie;  

• organizacje strażnicze;  

• organizacje pozarządowe, które planują rozpoczęcie działalności prowadzonej przez media 

obywatelskie i organizacje strażnicze.  

 

W ramach PROO 4 o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie następujące kategorie organizacji 

obywatelskich:  

• think tanki definiowane jako organizacje, które w ramach działalności statutowej opracowują 

lub planują rozpocząć opracowywanie badań, analiz i opinii związanych ze sprawami 

krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów 

podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

PROO 1a: od 150.000 do 600.000 zł. Limity dla danego roku: od 50.000 do 400.000 zł  

PROO 1b: od 10.000 do 500.000 zł. Limity dla danego roku: od 10.000 do 200.000 zł.  

Maksymalny procentowy udział środków pochodzących z wnioskowanej dotacji PROO nie 

może być wyższy niż minimalny wkład własny wymagany przez instytucję organizującą 

konkurs. W przypadku, kiedy minimalny wkład własny ustalony jest w innej walucie niż PLN, 

Wnioskodawca ustalając wysokość wnioskowanej dotacji powinien posłużyć się aktualnym 

kursem walut NBP na dzień złożenia wniosku lub dzień ogłoszenia konkursu.  

PROO 2a: od 150.000 do 300.000 zł. Limity dla danego roku: od 50.000 do 100.000 zł. 

PROO 3, PROO 4: od 100.000 do 200.000 zł. Limity dla danego roku: od 50.000 do 100.000 zł. 

PROO 5: Do 10.000 zł (w każdej ścieżce). 

 

Wniesienie wkładu własnego w konkursach PROO 1a, 2a, 3, 4 oraz 5 nie jest wymagane. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

PROO 1a - od 22 do 34 miesięcy (maksymalny termin zakończenia zadania publicznego to 

2024-12-31) 

PROO 1b - do 36 miesięcy z zastrzeżeniem, że okres ten:  
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-nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku,  

-nie może rozpocząć się później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu realizacji projektu, którego 

wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków Dotacji,  

-nie może wykraczać poza termin zakończenia realizacji projektu, którego wymagany wkład 

własny ma zostać sfinansowany ze środków dotacji,  

-nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2024 roku.  

PROO 2a od 22 do 34 miesięcy (maksymalny termin zakończenia zadania publicznego to 

2024-12-31)  

PROO 3,  PROO 4 do 22 miesięcy (maksymalny termin zakończenia zadania publicznego to 

2023-12-31)  

PROO 5 od dnia ogłoszenia naboru do maksymalnie 2022-12-31 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursach-na-rok-2022-rzadowego-programu-

proo/ 

 

KONTAKT: 

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu PROO będzie można kierować  

w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 06-30.12.2021  

w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl 

 

 

ROHiS 2022 
 

Startuje otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju 

Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. – 10 stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności 

 

O PROGRAMIE: Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji na realizację zadań 

polegających na wsparciu działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich 

instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności 

obywatelskiej i patriotycznej, podtrzymywania i upowszechniania kultury oraz zakorzenionej 

w chrześcijańskim dziedzictwie tradycji narodowej i lokalnej, edukacji obywatelskiej  

i kształtowania postaw obywatelskich, ochrony środowiska i praw zwierząt. 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji harcerskich  

w zakresie potencjału instytucjonalnego oraz realizowanej działalności programowej. Program 

zakłada podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców oraz dzieci  

i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską oraz rozwój wolontariatu  

w organizacjach harcerskich. Ponadto, dotacje przeznaczone są także na wzmocnienie 

współpracy organizacji harcerskich z podmiotami sektora publicznego. 

 

https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursach-na-rok-2022-rzadowego-programu-proo/
https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursach-na-rok-2022-rzadowego-programu-proo/
mailto:PROO@niw.gov.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dotacja może zostać przyznana na wsparcie działań programowych realizowanych przez 

organizacje harcerskie oraz wzmocnienie instytucjonalne tych podmiotów, tj. na 

sfinansowanie następujących zadań:  

Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich: 

Zadanie 1.1. Kształcenie metodyczne wychowawców;  

Zadanie 1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;  

Zadanie 1.3. Kształcenie specjalistyczne;  

Zadanie 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.  

Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:  

Zadanie 2.1. Organizacje harcerskie jako partner strategiczny państwa;  

Zadanie 2.2. Promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;  

Zadanie 2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich; 

Zadanie 2.4. Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;  

Zadanie 2.5. Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dotację w ramach Konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie - stowarzyszenia 

posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

objęte Protektoratem Prezydenta RP, pracujące harcerską metodą wychowawczą.  

O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że 

ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą 

Protektoratem. Potwierdzenie może wydać wyłącznie zarząd szczebla centralnego danej 

organizacji harcerskiej.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

W ramach Konkursu organizacja może ubiegać się o dotację w wysokości do 22 mln zł. Kwota 

dotacji jest uzależniona od liczby harcerzy i instruktorów – członków organizacji harcerskiej 

oraz od liczby i rodzaju zadań realizowanych przez Beneficjenta.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: W ramach Konkursu przewiduje się możliwość finansowania 

zadań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku. 

Termin realizacji zadania dzieli się na dwa okresy finansowania:  

a. od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,  

b. od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://niw.gov.pl/startuje-rohis-2022/ 

 

KONTAKT: 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać: 
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• na stronie internetowej https://niw.gov.pl, 

• pod adresem rohis@niw.gov.pl, 

• pod numerem telefonu 601-901-327, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 
14:00 (w okresie trwania naboru wniosków). 

 

Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022. 
 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiła nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – 

dodaj do ulubionych. Edycja 2022. Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem 

kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. – 10 stycznia 

 

FUNDATOR: Narodowe Centrum Kultury 

 

CEL KONKURSU: Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, 

odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji 

językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez 

realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez 

pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:  

1) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. 

warsztaty, zabawy, gry, również on-line;  

2) projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy 

tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również 

on-line;  

3) tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o 

języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne; z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Realizacji zadań określonych w ust. 1 może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, 

rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w 

PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej. Działania te nie mogą być realizowane 

jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania. Wykluczona 

jest odpłatna dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań towarzyszących realizacji 

zadania w trakcie i po jego zakończeniu.  

3. W ramach programu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad 

realizacją publikacji i nagrań, o których mowa w ust. 2, w wyniku których w terminie realizacji 

zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie. 

 

 

 

 

 

mailto:rohis@niw.gov.pl
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Uprawnione do składania wniosków w programie są: 

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

2. organizacje pozarządowe; 

3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, 
prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa); 
 

4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 

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

WYSOKOŚĆ DOTACJI: od 10 tys. do 75 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 stycznia 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 28 lutego do 31 października 2022 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczysty-dodaj-do-

ulubionych/aktualnosci/edycja-2022-nabor-wnioskow 

 

KONTAKT: 

Justyna Smolińska 
Dział Programów Dotacyjnych  
+48 22 350 95 73 
 

Salamandra pomoże jeżom – konkurs grantowy 
 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza wszystkie organizacje 

pozarządowe zajmujące się ochroną jeży w Polsce, do wnioskowania o wsparcie finansowe 

ich działań. Towarzystwo przekaże co najmniej tuzin grantów w wysokości do 15 tysięcy 

złotych na ochronę jeży, realizowaną w roku 2022. – 10 stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 

 

tel:+48223509573
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CEL KONKURSU: Celem konkursu jest zwiększenie skuteczności ochrony jeży dziko 

występujących w Polsce poprzez wsparcie działań ukierunkowanych na ten cel, realizowanych 

przez krajowe organizacje pozarządowe 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Przedmiotem wniosku mogą być wyłącznie projekty służące w całości ochronie jeży dziko 

występujących w Polsce. Projekt może w szczególności dotyczyć działań przyczyniających się do:  

a) ograniczania zagrożeń powodowanych przez człowieka; 

 b) poprawy (przywracania) korzystnych dla jeży warunków siedliskowych;  

 

c) ratowania jeży rannych, uwięzionych w pułapkach antropogenicznych czy w inny sposób 

poszkodowanych z powodu działalności człowieka, w celu ich przywrócenia do środowiska 

naturalnego. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski o granty mogą składać działające stowarzyszenia i fundacje spełniające wszystkie 

następujące warunki:  

a) zarejestrowane w Polsce przed 1 stycznia 2020 r. (nie jest wymagany status OPP);  

b) utworzone wyłącznie przez osoby fizyczne;  

c) dla których działalność na rzecz ochrony przyrody lub zwierząt jest jednym z głównych 

celów statutowych;  

d) prowadzące przed datą ogłoszenia Konkursu działania na rzecz ochrony jeży (nie musi to 

być jedyna działalność). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 15 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: planowany termin zakończenia całego projektu jest nie 

późniejszy niż 31 lipca 2022 r 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

http://www.salamandra.org.pl/component/content/article/38-konkursy/1271-konkurs-

jeze.html?directory=1 

 

KONTAKT: 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 

ul. Stolarska 7/3 60-788 Poznań 

tel./fax.: (48) (61) 6628606 

tel./fax.: (48) (61) 8432160 

email: biuro@salamandra.org.pl 

 

 

mailto:biuro@salamandra.org.pl
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Od wykluczenia do aktywizacji 
 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program „Od wykluczenia do aktywizacji. 

Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

 

CEL KONKURSU: Celem głównym programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie 

oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na 

poziomie lokalnym. 

Cele szczegółowe: 

Priorytet I: zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do 

usług reintegracyjnych. 

Priorytet II: zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia 

socjalnego. 

Priorytet III: włączanie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych. 

Priorytet IV: wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym. 

Priorytet V: Ogólnopolskie forum dialogu PZS – wsparcie ogólnopolskiej współpracy, 

wymiany doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

Wnioski należy składać do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie 

Rodziny i Polityki Społecznej. 

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w ramach priorytetu, a nie więcej niż dwie 

oferty w ramach jednego otwartego konkursu ofert. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań musi: 

– obejmować sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. 

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

– być zgodny z zakresem jednego z pięciu Priorytetów Programu 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Priorytet I. Usługi reintegracyjne: 

– podmioty prowadzące PZS, 

– organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z 

podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej. 

Priorytet II Ścieżki reintegracji: 

– podmioty prowadzące PZS, 

– organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z 

podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej. 

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni 

socjalnych: 
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– podmioty prowadzące PZS. 

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży: 

– podmioty prowadzące PZS: 

– samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW. 

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS: 

– podmioty prowadzące PZS, 

– samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW. 

PSZ = podmiot zatrudnienia socjalnego 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

maks. 90%. 

Zakres dofinansowania: 

– Priorytet I i II = 20.000 – 120.000 zł, 

– Priorytet III = 20.000 – 100.000 zł, 

– Priorytet IV = 20.000 – 50.000 zł, 

– Priorytet V = maks. 50.000 zł, 

 
wkład własny - min. 10% (dopuszczalny wkład finansowy, osobowy lub rzeczowy). 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 12 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.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Kontakt,448.html 

 

KONTAKT: 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
Telefon do sekretariatu departamentu:            
+48 (22) 661 16 20 
E-mail: ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl 
 

Niepodległa" 2022 
 

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń  

w 2022 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy 

polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana  

z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. – 14 

stycznia 

 

FUNDATOR: Biuro Programu Niepodległa 

 

https://granty.pl/kalendarz/od-wykluczenia-do-aktywizacji/
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CEL KONKURSU: Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski 

w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na 

temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę 

odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju 

prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny 

wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową  

i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. 

 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Rodzaje kwalifikujących się zadań:  

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);  

2) rekonstrukcje historyczne;  

3) wystawy wraz z katalogami;  

4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu - warsztaty, gry 

terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;  

5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;  

6) murale  

7) działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, 

warsztaty, oprowadzania spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych  

i aplikacji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się: 

1) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych 

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

Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów 

samorządowych);  

2) organizacje pozarządowe - spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057, z późn. zm.). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: od 10 tys. do 100 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 15.03.2022 r. do 20.11.2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=19417 

 

 
 

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=19417
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Wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 23 grudnia 2021 roku otwarty konkurs ofert na 

wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury – 14 stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 

 

CEL KONKURSU: wspieranie inicjatyw i twórczych działań stowarzyszeń, związków, organizacji 

społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, 

literatury, teatru, filmu, tańca, nauk humanistycznych oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć 

artystycznych i kulturalnych, w tym także o charakterze interdyscyplinarnym 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:  

- usługi poligraficzne i internetowe;  

- transport, koszty przejazdu;  

- wyżywienie, noclegi;  

- honoraria;  

- materiały;  

- nagrody pieniężne i rzeczowe;  

- nagłośnienie, scenografia;  

- wynajęcie obiektów;  

- sprzęt niezbędny do realizacji zadania;  

- inne szczegółowo określone koszty i usługi przy realizacji wyżej wymienionych 

przedsięwzięć;  

- koszty obsługi zadania w wysokości do 10% przyznanej dotacji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 30 000.00 PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/143 

 

KONTAKT: 

Ewa Prawicka-Linke tel: 65 537 36 53 
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Wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 23 grudnia 2021 roku otwarty konkurs ofert na 

wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury – 14 stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 

 

CEL KONKURSU: wspieranie inicjatyw i działań stowarzyszeń, związków, organizacji 

społecznokulturalnych i innych podmiotów w sferze edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:  

- usługi poligraficzne i internetowe;  

- transport, koszty przejazdu;  

- wyżywienie, noclegi;  

- honoraria;  

- materiały;  

- nagrody pieniężne i rzeczowe;  

- nagłośnienie, scenografia;  

- wynajęcie obiektów;  

- sprzęt niezbędny do realizacji zadania;  

- inne szczegółowo określone koszty i usługi przy realizacji wyżej wymienionych 

przedsięwzięć;  

- koszty obsługi zadania w wysokości do 10% przyznanej dotacji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 14 500.00 PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/144 

 

KONTAKT: 

Ewa Prawicka-Linke tel: 65 537 36 53 
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Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 23 grudnia 2021 roku otwarty konkurs ofert na 

wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury – 14 stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 

 

CEL KONKURSU: wspieranie inicjatyw i twórczych działań stowarzyszeń, związków, organizacji 

społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, 

literatury, teatru, filmu, tańca, nauk humanistycznych oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć 

artystycznych i kulturalnych, w tym także o charakterze interdyscyplinarnym. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:  

- usługi poligraficzne i internetowe, 

- honoraria, 

- materiały, 

- inne szczegółowo określone koszty i usługi przy realizacji wyżej wymienionych 

przedsięwzięć,  

- koszty obsługi zadania w wysokości do 10% przyznanej dotacji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 20 000.00 PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 stycznia 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/145 

 

KONTAKT: 

Ewa Prawicka-Linke tel: 65 537 36 53 
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EtnoPolska 2022 
 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu EtnoPolska. Edycja 2022, 

który potrwa do 17 stycznia 2022 r. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na 

realizację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na 

poziomie lokalnym i regionalnym. – 17 stycznia 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowe Centrum Kultury 

 

CEL KONKURSU: Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej 

tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, 

obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, w tym twórcze ich wykorzystanie. W ramach 

programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, 

szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez 

pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:  

1) działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, 

konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line;  

2) inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach 

twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych 

oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do 

niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line;  

3) organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej 

oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line;  

4) renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów 

regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, 

tańca, śpiewu i obrzędowości; 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

 
• organizacje pozarządowe; 

• koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, 
prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa); 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego 

https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone
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z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie może być 
zawieszona. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: od 10 tys. do 150 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  do 17 stycznia 2022 roku 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 marca do 17 października 2022 roku 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-

nck/etnopolska/aktualnosci/edycja-2022-nabor-wnioskow 

 

KONTAKT: 

sop.pomoc@nck.pl 
 

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. 

 

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. 



     

27  

   

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 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 

2022 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 31 października. 

 

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 
 

 

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 

ul. Kupiecka 11 

03-046 Warszawa 

 

mailto:kontakt@frse.org.pl
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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,  

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 
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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 

 

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”. - 02.02.2022 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 

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: 

https://dozfundacja.pl/granty/
mailto:zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
https://www.gov.pl/web/nfosigw
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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); 
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; 
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• 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 
 

 

Otwarty konkurs ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania 

rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej 
 

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

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

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd 

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

ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania 

publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

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

ofert do 11 lutego 2022 r. 

OGŁASZAJĄCY: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 

CEL KONKURSU: wykonywanie rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących  

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

wojny i okresu powojennego. 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/polskie-wsparcie-na-rzecz-klimatu-polish-climate-support
mailto:PCS@nfosigw.gov.pl
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 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: Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań 

wynosi 1 000 000 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 11 lutego 2022 r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację 

zadania w roku 2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

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

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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„Poprawa dostępu do kultury i sztuki” 
 

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

nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach działania 

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

 

FUNDATOR: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

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

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

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

oraz koszty informacji i promocji a także  koszty pośrednie 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 Uprawnieni wnioskodawcy: 

• publiczne instytucje kultury, 

• archiwa państwowe 

• szkoły i uczelnie artystyczne 

• kościoły i związki wyznaniowe 

• organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury  
 

• jednostki samorządu terytorialnego 

• przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 

 

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

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 14 lutego 2022 r. 
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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 

 

„Zachować pamięć 2022” stacjonarnie, online lub hybrydowo 
 

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

 

ORGANIZATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
 

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

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

W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu „Zachować pamięć” młodzież zajmuje 
się politycznym i społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu, szczególnie od 
momentu przejęcia władzy przez Hitlera w 1933 roku, pogłębia swoją wiedzę dotyczącą 
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 

mailto:dfe@mkidn.gov.pl
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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 

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/  

 

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

 

  

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.  
  

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.  

mailto:piotr.kwiatkowski@pnwm.org
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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:  

Maksymalnie 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   

  
  

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego  
  

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego – Projekty Lokalne.  
  

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.  
 

  

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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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   
  

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,  

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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• 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;  

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 
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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.  
  

FUNDATOR: Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski   

  

CEL KONKURSU:  

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:   

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

o ochrona integralności i praworządności działania instytucji 

publicznych, o  ochrona praw obywatelskich i wartości 

konstytucyjnych,   

o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych 

sprawach publicznych, o  przeciwdziałanie przemocy w życiu 

publicznym,   

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

reakcji obywateli,   

• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  •  zrealizowana 

będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy.   
  

 

 

 

  

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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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  
  

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    

 

 
 

  
  

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

 

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 

 

 

 

https://granty.pl/kalendarz/fundusz-praw-kobiet/
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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 
  
  

AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 
 

Stypendia krajowe: 

 

• Stypendia „Moja Przyszłość” Towarzystwa Nasz Dom 2022 

Dla: uczniowie, studenci 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 14 stycznia 2022 r.   

m.molska@naszdom.org.pl  

towarzystwonaszdom.pl  

 

• Program stypendialny ADAMED SmartUP – 8 edycja 

Dla: uczniowie   

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2022 r.   

kontakt@adamedsmartup.pl  

adamedsmartup.pl  

 

• Stypendium PRAKTYKA Fundacji im. Stefana Kuryłowicza 2022 

Dla: studenci, absolwenci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2022 r.   

praktyka@fundacja-sk.pl  

fundacja-sk.pl/praktyka-opis  

 

• Stypendia MSZ w w College of Europe 2022 

Dla: studenci, absolwenci 

Zasięg: wielkopolskie  

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2022 r.   

mailto:prawakobiet@batory.org.pl
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ad.sekretariat@msz.gov.pl  

www.coleuropenatolin.eu  

 

Stypendia zagraniczne: 
 

  

• Rezydencja Art Omi dla muzyków i tancerzy 2022 

Dla: studenci, absolwenci, inni  

Zasięg: Stany Zjednoczone   

Termin składania wniosków: 2 stycznia 2022 r.  

info@artomi.org  

www.artomi.org 

  

• Stypendium Loeb 2022 

Dla: absolwenci, naukowcy, inni  

Zasięg: Stany Zjednoczone   

Termin składania wniosków: 5 stycznia 2022 r. 

loeb_fellowship@gsd.harvard.edu  

loebfellowship.gsd.harvard.edu  

  

• Stypendia Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) na studia 2022 

Dla: uczniowie, studenci  

Zasięg: Stany Zjednoczone   

Termin składania wniosków: 7 stycznia 2022 r. 

scholarships@psfcu.net 

pl.psfcu.com 

• Stypendium Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional 

Education 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 

Zasięg: online   

Termin składania wniosków: 10 stycznia 2022 r. 

santander.universidades@santander.pl 

www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska 

• Stypendia podoktoranckie w zakresie mukowiscydozy 

Dla: doktoranci, naukowcy 

Zasięg: Europa   

Termin składania wniosków: 16 stycznia 2022 r.  
ECFS-CFEPostdocFellowship@ecfs.eu  

www.ecfs.eu 

  

• Program Clinton Global Initiative University 2022 

http://www.coleuropenatolin.eu/
mailto:info@artomi.org
http://www.artomi.org/
mailto:scholarships@psfcu.net
http://www.ecfs.eu/
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Dla: studenci 

Zasięg: online   

Termin składania wniosków: 21 stycznia 2022 r.  

cgiu@clintonglobalinitiative.org  

www.clintonfoundation.org 

    
  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”  

  

 

  

  

  

 
  

  

  

  

 

  


