Słownik pojęć

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi
administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na
osiąganie zysku.
Są obok sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw tzw. „trzecim sektorem”. Organizacjami
pozarządowymi są nie tylko podmioty, które posiadają osobowość prawną, ale także te jednostki, które
tej osobowości nie mają.
Są nimi np. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, szkolne kluby sportowe,
uczelniane organizacje studenckie.
Stowarzyszenie jest to grupa osób, bliższych lub dalszych znajomych, które łączą wspólne
zainteresowania lub wspólny cel. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Posiada możliwość niezależnego ustalania swoich strategii,
struktur organizacyjnych, a także aktów wewnętrznych.
1. Rodzaje stowarzyszeń
•

stowarzyszenia rejestrowe – jest to stowarzyszenie zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Od momentu rejestracji stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną, może łączyć
się w związki stowarzyszeń, powoływać terenowe jednostki organizacyjne, a także korzystać
z dofinansowań od władzy państwowej oraz innych instytucji.

•

stowarzyszenia zwykłe – to forma współpracy o uproszczonym charakterze. Stowarzyszenie
nie posiada osobowości prawnej, a do jego założenia wystarczą 3 osoby, które musza uchwalić
regulamin oraz wybrać swojego przedstawiciela. Stowarzyszenie zwykłe nie podlega
obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,

•

związki stowarzyszeń – jest rodzajem stowarzyszenia skupiającym osoby prawne o celach
niezarobkowych. Związek stowarzyszeń mogą powołać trzy inne stowarzyszenia.

Fundacja jest to organizacja pozarządowa, która zostaje ustanowiona do realizacji celów społecznych
oraz gospodarnie użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki,
oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, a także ochrona środowiska.
Fundacje powołane mogą być przez osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa oraz adresu
zamieszkania, a także osoby prawne mające siedziby w kraju i zagranicą. Siedziba fundacji powinna
znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polski.
Fundację tak jak stowarzyszenie tworzą ludzie. Jednak o powołaniu fundacji oraz przedmiocie jej
działania decyduje zazwyczaj jedna lub kilka osób nazywanych fundatorami.
Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe – klub sportowy działa jako osoba prawna, która
prowadzi
działalność
sportową.
Szczególnym
rodzajem
klubów
sportowych
są uczniowskie kluby sportowe, które działają w oparciu o Ustawę prawo do stowarzyszeniach,
wyłączając przepisy o rejestracji. Członkami uczniowskich klubów sportowych mogą być uczniowie,
rodzice, a także nauczyciele,

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 http://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
organizacji trzeciego sektora w zakresie:
•
•
•
•

Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla

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

Fundusze samorządowe

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na jakiś
cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego
działania ale może być też przyznana na wsparcie instytucjonalne organizacji np. na zakup sprzętu,
szkolenia dla pracowników itp.

Granty to wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie
realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które najczęściej
jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje
państwowe), organizacje międzynarodowe (UNESCO, ONZ, Unia Europejska), instytucje organizacji
międzynarodowych (Komisja Europejska, Rada Europy), uczelnie wyższe, związki wyznaniowe,
rozmaite fundacje, stowarzyszenia. Często granty są oferowane przez prywatne firmy, najczęściej na
realizację projektów, które dotyczą przedmiotu działalności tych firm. Znacznie rzadziej granty są
udzielane przez osoby prywatne.

Małe granty - wnioski o „małe granty” można składać przez cały rok, są one przyznawane w zależności
od posiadanych przez Miasto środków. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania
publicznego nie może przekroczyć 10.000 zł. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie
dłuższym niż 90 dni. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji
pozarządowej, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć
20.000 zł.

Inicjatywa lokalna to jedna z form realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową
we współpracy z mieszkańcami. Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie mieszkańcy mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji
pozarządowych złożyć wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę o realizację zadania publicznego. Z wnioskiem mogą wystąpić
mieszkańcy miasta Leszna bezpośrednio, mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji
pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Leszna oraz podmioty wymienione w art.3
ust.3 ustawy. Więcej informacji na stronie http://ngo.leszno.pl/

1. Pomysł

2. Wniosek

3. Ocena

4. Umowa

5.
Realizacja

6.
Podsumowanie

•Wybierz obszar działań, w ramach którego możesz realizować swój pomysł. Zadania jakich mogą dotyczyć
wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Leszna w zakresie inicjatywy lokalnej:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury; 2) działalności
charytatywnej; 3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalności na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; 6) promocji i organizacji wolontariatu; 7) edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa
wyższego; 8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i
krajoznawstwa; 9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 10) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 11) rewitalizacji.

•Wniosek jest przygotowany do pobrania na stronie www.leszno.pl oraz www.ngo.leszno.pl. Należy w nim
wpisać cele, adresatów zadania, terminy, lokalizację, harmonogram, koszty, opis prac jakie już zostały
wykonane (ustalenia, dokumenty, uzyskane pozwolenia, rekomendacje).

•Wniosek jest oceniany na podstawie następujących kryteriów:
➢celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,
➢liczby uczestników inicjatywy lokalnej (co najmniej 2 osoby),
➢stanu przygotowania lub realizacji zadania,
➢wkładu własnego grupy inicjatywnej,
➢liczby osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej.

•W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, właściwy wydział Urzędu Miasta Leszna lub jednostka miejska wraz z
wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów
wynikających ze specyfiki zadania. Uzgadniają również treść umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej.

•Po podpisaniu umowy nadchodzi czas na działanie! Mieszkańcy i urzędnicy wspólnie angażują się w realizację
projektu. Zadania wykonywane są zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

•Po zrealizowaniu inicjatywy właściwa komórka bądź jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna,
wspólnie z inicjatorami, przygotowuje sprawozdanie. Powinno ono składać się z dwóch części:
•sprawozdania merytorycznego (zawierającego m.in. informacje, czy i jakie zakładane cele projektu udało się
zrealizować i w jakim zakresie oraz dokumentację np. fotograficzną jego rezultatów),
•sprawozdania ze wzajemnych świadczeń (czyli zestawienia świadczeń pracy społecznej w formie kart pracy,
zestawienia świadczeń rzeczowych z protokołami przekazania i zestawienia dokumentów finansowych –
faktur i rachunków).

Otwarte konkursy ofert
- organy
administracji publicznej mogą zlecać organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych. Zlecenie takie może mieć formę wspierania
lub powierzenia wykonania zadań i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba
że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Wspieranie zadań to ich dofinansowanie (dotacja
poniżej 100% kosztów zadania) natomiast powierzenie zadań polega na finansowaniu całości kosztów
realizacji zadania.

Regranting jest
to jeszcze jedna forma współpracy finansowej pomiędzy organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 a organami samorządu terytorialnego.
W ramach regrantingu samorząd sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje
partnera (operatora) – organizację pozarządową – który w jego imieniu zajmuje się przygotowaniem
konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji.

Pozostałe fundusze

Fundacje korporacyjne
Fundacje korporacyjne mają zróżnicowane regulacje dotyczące udzielanego wsparcia. Niektóre
przyjmują wnioski w trybie ciągłym, inne w określonych terminach. Większość z fundacji ma specjalne
wnioski, które należy wypełnić, ubiegając się o pomoc. Czasem wymagane są dodatkowe dokumenty
(np. poświadczające niepełnosprawność w wypadku osób chorych, czy wypis z KRS w wypadku
organizacji pozarządowych). Osoby i organizacje, które chcą ubiegać się o wsparcie powinny zapoznać
się ze statutem danej fundacji, regulaminem udzielania wsparcia, listą wymaganych dokumentów.
Wsparcie udzielane jest w formie finansowania/ dofinansowania określonych potrzeb/ projektów (np.
granty, refundacja kosztów leczenia), w formie rzeczowej (np. sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt
komputerowy), a także w formie określonych usług (np. remont czy usługi doradcze świadczone przez
pracowników danych firm powiązanych z fundacją korporacyjną).

Fundusze rządowe
Program ASOS
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 uwzględnia
wewnętrzne zróżnicowanie populacji osób starszych i promuje działania mające na celu podtrzymanie
aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym oraz działania ukierunkowane
na osoby o ograniczonej samodzielności. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób
starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do
pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić
różne role społeczne w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń
wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze. Cel główny Programu
będzie realizowany przez cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1 – Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób
starszych,
Cel szczegółowy 2 – Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób
starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, m.in. pogłębianie wiedzy na temat
zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach
przygotowywania społeczeństwa do starości.
Cel szczegółowy 3 – Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie
wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym udział
osób starszych w kształtowaniu polityk i publicznej.
Cel szczegółowy 4 – Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie
działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Program FIO
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest instrumentem programowym i finansowym
zwiększającym dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej
w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby
wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar
potwierdził ogromną różnorodność sektora organizacji pozarządowych, zarówno pod względem
wyznaczonych misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyjnych,
zasięgu, środowiska i sprawności działania oraz położenia geograficznego poszczególnych podmiotów.
Program FIO dzieli się na cztery Priorytety:
•

Małe inicjatywy;

•

Aktywne społeczeństwo;

•

Aktywni obywatele;

•

Silne organizacje pozarządowe.

Program PROO
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) to pierwszy w historii program bezpośredniego
wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich na lata 2018-2030. Dotacje w ramach programu
są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Program
przewiduje różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego, formy wsparcia. Dotacje
będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę
kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Będziemy
uruchamiać konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.
Program PROO dzieli się na 4 Priorytety:
•

Zrównoważony rozwój organizacyjny;

•

Kapitały żelazne;

•

Rozwój Instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;

•

Rozwój instytucjonalny think-tanków obywatelskich;

•

Wsparcie doraźne.

Fundusze regionalne
Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich
celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie
przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.
W województwie Wielkopolskim – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
https://wrpo.wielkopolskie.pl/

Mikrogranty
•

Mikrodotacje Wielkopolska Wiara

Wielkopolska Wiara to przedsięwzięcie realizowane w Wielkopolsce przez Centrum PISOP wraz z
Caritas Poznańską, którego celem jest zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych podejmowanych przez
obywateli działających w ramach:
•
•
•

•

młodych organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i samopomocowych
organizacji pozarządowych pełniących rolę Patrona.

Mikrodotacje Centrum dla Rodziny

Konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną,
macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

Programy

Program Infrastruktura i Środowisko. Priorytetami tego programu są:
•
•
•
•

gospodarka niskoemisyjna,
ochrona środowiska,
rozwój infrastruktury technicznej kraju
bezpieczeństwo energetyczne.

Program Inteligentny Rozwój. Priorytety:
•
•

finansowanie badań,
wsparcie powstawania innowacji

Program Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytety programu:
•
•
•

aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia,
wsparcie szkolnictwa wyższego,
rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej,
reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia
i dobrego rządzenia.

Program Polska Cyfrowa
•
•
•

zwiększenie dostępności do Internetu,
stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za
pośrednictwem komputera oraz
upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

Program Polska Wschodnia
•
•

wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej
wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej.

Program Pomoc Techniczna
•

sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego
systemu informacji i promocji środków europejskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rybactwo i Morze.

Ministerstwa ogłaszające konkursy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(rynek pracy; pomoc społeczna; rodzina; osoby z niepełnosprawnością, seniorzy, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, społeczeństwo obywatelskie)
http://www.mpips.bip.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(nauka; szkolnictwo wyższe)
www.bip.nauka.gov.pl
Ministerstwo Cyfryzacji
(informatyzacja, e-administracja, bezpieczny internet)
www.mc.bip.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej
(oświata i wychowanie)
www.men.gov.pl/
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
www.bip.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej
(obrona narodowa, wojsko, siły zbrojne)
www.bip.mon.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(rolnictwo; rozwój wsi; rynki rolne)
www.bip.minrol.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju
(gospodarka; rozwój regionalny; wsparcie przedsiębiorczości, fundusze europejskie)
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Ministerstwo Sportu
(sport; turystyka)
www.bip.msit.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
(administracja publiczna; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i
etniczne; bezpieczeństwo)
www.bip.mswia.gov.pl
www.fundusze.mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(polityka zagraniczna; członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)
www.msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
(sprawiedliwość, edukacja prawna, prawa człowieka, przeciwdziałanie przemocy)
www.bip.ms.gov.pl

Ministerstwo Klimatu
(gospodarka wodna; środowisko; zrównoważony rozwój, gospodarowanie odpadami)
www.gov.pl/web/klimat
Ministerstwo Zdrowia
(zdrowie: profilaktyka i leczenie)
www.mz.gov.pl
www.bip.mz.gov.pl

Program Erasmus +
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata
2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Więcej informacji na stronie programu
www.erasmusplus.org.pl
Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób
•
•
•
•

mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego
wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego
wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
•
•
•
•

partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
sojusze na rzecz wiedzy
budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego
budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk
•

usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży

Działania „Jean Monnet”
•
•
•
•
•
•

katedry „Jean Monnet”
moduły „Jean Monnet”
centra doskonałości „Jean Monnet”
wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń
sieci „Jean Monnet”
projekty „Jean Monnet”

Sport
•
•
•

współpraca partnerska
małe partnerstwa współpracy
niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie
Na Portalu Funduszy Europejskich znajdują się przekierowania do stron wszystkich instytucji
zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Serwisy poszczególnych programów dostępne są pod
następującymi adresami:
•

Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

•

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20 – www.pois.gov.pl

•

Serwis Programu Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl

•

Serwis Programu Polska Cyfrowa –www.polskacyfrowa.gov.pl

•

Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl

•

Serwis Programu Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl

•

Serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-20 – www.popt.gov.pl

•

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-20 –www.ewt.gov.pl

Aktualne konkursy

Otwarty konkurs ofert MON ''Zachowajmy w pamięci''
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych
w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości
oraz
rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej pn. Zachowajmy w pamięci. Termin składania ofert upływa 2 marca 2020 r.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zadania konkursowe mają na celu:
1. Upowszechnienie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodego pokolenia) wiedzy na temat
roli i znaczenia obiektów militarnych w historii oręża polskiego, w tym:
a. Twierdzy Dęblin,
b. Twierdzy Grudziądz,
c. Twierdzy Osowiec,
d. Twierdzy Toruń,
e. Fortu III Pomiechówek,
f. Obiektów historycznych w Suwałkach.
2. Upamiętnienie bohaterów walczących w obronie Polski oraz ofiar zbrodni niemieckiego
i sowieckiego totalitaryzmu.
3. Popularyzowanie obiektów militarnych poprzez upowszechnianie turystyki historycznomilitarnej.
Realizacja zadań może obejmować wszystkie lub pojedyncze obiekty militarne wymienione w pkt. 1.
Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:
1. Organizację i przeprowadzenie cyklicznych lekcji historii poświęconych tradycjom orężnym
i martyrologii narodu polskiego w oparciu o historyczne obiekty wojskowe, o których mowa
w pkt 1 powyżej.
2. Organizację i przeprowadzenie podróży historycznych do miejsc pamięci związanych
z tradycjami oręża polskiego i martyrologią, o których mowa w pkt. 1 powyżej.
3. Akcje promocyjno-informacyjne obejmujące m.in. poszukiwanie dokumentacji, materiałów
historycznych oraz świadków historii.
4. Upowszechnienie informacji o miejscach pamięci narodowej, o których mowa w pkt.1
powyżej, poprzez przygotowanie materiałów historyczno-edukacyjnych.
5. Prowadzenie prac porządkowych i organizacyjnych umożliwiających sprawne i bezpieczne
zwiedzanie obiektów militarnych, o których mowa w pkt.1 powyżej.
6. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej m.in. w mediach społecznościowych,
w prasie.
7. Opracowanie planu zwiedzania obiektów militarnych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, wraz
z jego merytorycznym opisem.
8. Organizowanie opieki nad grobami bohaterów walki o niepodległość Polski i ofiar zbrodni
totalitarnych.

Zadania należy zrealizować w okresie od 25 marca do 31 grudnia 2020 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:
•

•

•
•
•

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)
(m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne),
oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze,
cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
spółdzielnie socjalne;
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019
r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmioty te muszą posiadać odpowiednie doświadczenie oraz prowadzić działalność
statutową danym zakresie.
Dopuszcza się złożenie maksymalnie dwóch ofert przez tego samego oferenta.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na realizację zadań przewidziano kwotę w wysokości do 750 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania ofert upływa 2 marca 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Oferty zostaną wybrane do 15 marca 2020 r. Dodatkowych informacji udziela Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa MON pod adresem poczty elektronicznej: wDEKiD@mon.gov.pl.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwartykonkurs-ofert-nr-ew-022020wddekid

Otwarty konkurs ofert ''Od wykluczenia do aktywizacji''
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia
do aktywizacji. Edycja 2020”. Oferty należy składać w terminie do 2 marca 2020 r.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Konkurs został ogłoszony w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy
osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Głównym celem 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.
W ramach celu głównego wyznaczono następujące priorytety i cele szczegółowe:
• Priorytet I Usługi reintegracyjne.
Cel szczegółowy: Zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług
reintegracyjnych.
• Priorytet II Ścieżki reintegracji.
Cel szczegółowy: Zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego
(dalej: PZS).
• Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni
socjalnych.
Cel szczegółowy: Włączanie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych.
• Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
Cel szczegółowy: Wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.
• Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.
Cel szczegółowy: Wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk PZS.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące PZS
o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym a we
wskazanych priorytetach również (samodzielnie lub w ramach oferty wspólnej) organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
a. Priorytet I
• podmioty prowadzące PZS,
• organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie
z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
b. Priorytet II
• podmioty prowadzące PZS,
•

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie
z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

•

c. Priorytet III
podmioty prowadzące PZS,

•
•

d. Priorytet IV
podmioty prowadzące PZS,
samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

e. Priorytet V
• podmioty prowadzące PZS
• samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW.
Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w ramach priorytetu i nie więcej niż dwie oferty
w ramach jednego otwartego konkursu ofert.
Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą
uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia
31 grudnia 2020 r.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na rok 2020 przeznaczono łącznie kwotę 3 000 000 zł, z czego na realizację projektów w ramach:
•
•
•
•
•

Priorytetu I - 1 050 000 zł
Priorytetu II – 1 050 000 zł
Priorytetu III – 350 000 zł
Priorytetu IV – 450 000 zł
Priorytetu V – 100 000 zł.

W ramach poszczególnych priorytetów określono minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania
jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego:
1. Priorytet I i II: minimalna kwota dofinansowania – 20 000 zł, maksymalna kwota
dofinansowania – 200 000 zł
2. Priorytet III i IV: minimalna kwota dofinansowania – 20 000 zł, maksymalna kwota
dofinansowania – 100 000 zł
3. Priorytet V kwota dofinansowania wynosić będzie 100 000 zł.
Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości
minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Oferty należy składać w terminie do 2 marca 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe
informacje
o
konkursie
dostępne
są
pod
adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-doaktywizacji-edycja-2020

Nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór
wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO –
Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020. I etap naboru
wniosków będzie prowadzony do 4 marca 2020 r. do godziny 12.00.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu
demokratycznych norm obywatelskości.
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji na 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.
Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 1a będą przeznaczone wyłącznie na:
•
•

•

wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego;
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;
wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk
organizacji sektora pozarządowego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
•

•

•
•
•

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,
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
spółdzielnie socjalne,
Koła Gospodyń Wiejskich;
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, 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.

Organizacja może w ramach Konkursu złożyć tylko jeden wniosek.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Dotacja udzielana jest na okres od 2 do 3 lat (od 24 do 36miesięcy). Wartość środków przeznaczonych
na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2020 r. wynosi 17 800 000 zł. Szacunkowe alokacje na
kolejne lata wynoszą odpowiednio 3 686 508,26 zł w 2021 r. i 30 576 510 zł w 2022 r. W ramach
Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 100 000 zł do 700 000 zł.
Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski w ramach Konkursu składane będą w dwóch etapach:
•
•

I ETAP: nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony w okresie od 4 lutego 2020 r. od
godziny 15.00 do 4 marca 2020 r. do godziny 12.00,
II ETAP: nabór wniosków pełnych rozpocznie się w dniu publikacji listy Wnioskodawców, których
wnioski wstępne zostały ocenione najwyżej i będzie trwał 14 dni.

DODATKOWE INFORMACJE:
Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu udzielane będą w odpowiedzi na pytania i wątpliwości:
•
•
•

otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej do na adres: proo@niw.gov.pl lub
kontakt@niw.gov.pl ;
otrzymane drogą pocztową na adres: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa al. Jana Pawła II 12;
drogą telefoniczną pod numerem 885 221 531 lub 601 901 327 w godzinach 10.00 –16.00.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-1a-prooedycja-2020/

Nabór do programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”
Fundacja Santander ogłasiła nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam,
tu zmieniam EKO”. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie
o łącznej wartości 500 tysięcy złotych. Projekty można zgłaszać w terminie do 2 marca 2020 r.
W ramach projektów mogą powstać m.in.:
• parki kieszonkowe lub ogrody deszczowe
• roślinne murale
• „zielone” przystanki autobusowe
• inne ekologiczne projekty, mające na celu wprowadzenie zieleni do naszego otoczenia.
Autorami wniosków mogą być organizacje, które posiadają zdolność prawną i działają w lokalnym
środowisku. Należą do nich m.in.: szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea,
kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej.
Jury doceni szczególnie inicjatywy angażujące dużą grupę mieszkańców, którym zależy
na wprowadzeniu ekologicznych zmianie i chcą poświęcić swój czas na wspólne działania.
Pomysł może zgłosić każdy! Musi tylko namówić jedną z wyżej wymienionej instytucji do współpracy
i złożenia takiego wniosku. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane.
Wysokość grantów
Na konkurs Fundacja Santander
68 najciekawszych projektów:
•
•
•

przeznaczyła

500

tysięcy

złotych,

na

dofinansowanie

20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

Terminy
Projekty można zgłaszać w terminie do 2 marca 2020 r. przez aplikację internetową.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2020 r.
Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://fundacja.santander.pl/2020/01/27/nabor-doprogramu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko/

Nabór wniosków w programie grantowym ''Patriotyzm Jutra''
Muzeum Historii Polski rozpoczęło nabór wniosków do XII edycji ogólnopolskiego programu
grantowego „Patriotyzm Jutra”. Wnioski można składać do 6 marca 2020 r.
Celem programu jest:
1. Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie obywatela świadomego własnej
tożsamości poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i
polskiego dziedzictwa kulturowego.
2. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe,
wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
3. Upowszechnianie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych,
wolnościowych i solidarnościowych.
4. Ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje
do działań twórczych.
5. Upamiętnianie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii
"małych ojczyzn" i jej zasobów źródłowych.
6. Przypominanie republikańskich i wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie Projektów z obszaru edukacji historycznej,
patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.
Z programu wyłączone są:
•
•
•
•
•
•

sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze;
wydawnictwo czasopism;
projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny
komponent projektu);
projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne;
imprezy sportowe;
zadania dofinansowane w ramach innych programów własnych państwowych instytucji
kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich
ustanowionych przez Radę Ministrów, realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Programu dofinansowane są Projekty realizowane w ramach roku kalendarzowego
(maksymalnie do 2 grudnia 2020 r.), z wyłączeniem Projektów odnoszących się bezpośrednio do
obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które powinny być kierowane do Programu
Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
•

•

Organizacje pozarządowe, tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;
Samorządowe instytucje kultury.

Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie, uczelnie artystyczne
nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje kultury współprowadzone
przez Ministra oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne.
Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w jednym naborze.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Budżet Programu na rok 2020 wynosi 4 000 000 złotych. Minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł,
a maksymalna:
1. 30 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu
przedstawionego we wniosku;
2. 70 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu
przedstawionego we wniosku.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski można składać do 6 marca 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki programu:
•
•

Marta Winiarek, e-mail: marta.winiarek@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 28
Aneta Stawińska, e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 72

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć pod adresem: http://muzhp.pl/pl/c/2121/ruszylaxii-edycja-programu-patriotyzm-jutra

Wielkopolska Wiara 2020”
Stowarzyszenie Centrum PISOP ogłosiło konkurs mikrodotacji „Wielkopolska Wiara 2020”.
Nabór ofert w generatorze prowadzony będzie do 09 marca 2020 roku do godz. 12.00.
Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w
rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra
społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania
obywateli w życie publiczne.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Realizowane projekty dotyczyć mogą
• zadań mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do
mieszkańców województwa wielkopolskiego;
• zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju
młodej NGO.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Do aplikowania uprawnione są:
• młode organizacje pozarządowe,
• organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
• grupy nieformalne,
• grupy samopomocowe,
działające na terenie województwa wielkopolskiego.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 5 000 zł.
Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 310 000,00 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór ofert w generatorze prowadzony będzie do 09 marca 2020 roku do godz. 12.00.
Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego na stronie www.pisop.org.pl
DODATKOWE INFORMACJE:
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 03 kwietnia 2020
roku.
Maksymalny okres realizacji projektów to 15 kwietnia 2020 roku – 30 września 2020 roku.
Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00,
udzielają:
Piotr Kotlarek – piotr.kotlarek@pisop.org.pl, 534 205 699
Anna Furmaniuk – anna.furmaniuk@pisop.org.pl , 534 205 699
Więcej informacji: http://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2020/

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła nabór
wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Edukacja
filmowa. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2020 r.
O PROGRAMIE:
Obszar grantowy Edukacja filmowa wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina
europejskiego oraz edukujące młodą (do 19 roku życia) publiczność. Jego celem jest zwiększanie
zainteresowania europejskimi dziełami audiowizualnymi i poprawa dostępu do nich, w tym filmów
zaliczanych do klasyki kinematografii, poprzez tworzenie programów edukacji filmowej.
CEL KONKURSU:
Projekty realizowane w ramach schematu Edukacja filmowa wspierają współpracę pomiędzy
inicjatywami edukacyjnymi w Europie, zwiększając efektywność oraz ich innowacyjność, np. poprzez
wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Jednym z wymogów postawionych w naborze jest zdolność
aplikującego konsorcjum do stworzenia katalogu wysokiej jakości utworów audiowizualnych i ich
udostępnienia w celach edukacyjnych.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Działanie dotyczy wsparcia projektów zapewniających mechanizmy lepszej współpracy między
inicjatywami edukacji filmowej w Europie w celu poprawy ich wydajności oraz opracowania nowych
i innowacyjnych projektów, zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Docelowymi odbiorcami
inicjatyw muszą być młodzi ludzie poniżej 19 roku życia. Działania dotyczące edukacji filmowej mogą
opierać się na wyselekcjonowanym katalogu filmów, z czego 50% stanowić powinny filmy europejskie.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioskodawcą musi być konsorcjum, składające się z lidera i minimum 2 partnerów, mające siedzibę
w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA. Partnerzy muszą mieć siedzibę w 3 krajach
uczestniczących w komponencie MEDIA, a projekty obejmować muszą co najmniej 3 różne języki.
Projekty muszą być przygotowane i realizowane przez minimum 3 partnerów, z których co najmniej
2 musi pochodzić z sektora edukacji filmowej.
• organizacje pozarządowe
• władze samorządowe
• firmy
• instytucje edukacyjne
• uniwersytety
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Całkowity dostępny budżet wynosi 1,9 mln EUR. Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może
przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania. Minimalna wnioskowana dotacja UE
wynosi 200 000 EUR.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Początek działania 01.09.2020- 01.01.2021r.
Czas trwania działania 24 miesiące
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje na stronie: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/rozwoj-widowni-iedukacji-filmowej/

Konkurs w zakresie wspierania lokalnych działań strażniczych
Fundacja dla Polski ogłosiła konkurs w ramach Funduszu Obywatelskiego na wspieranie lokalnych
działań strażniczych w Polsce. Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r. o godz. 14:00.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Celem konkursu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które
podejmują działania strażnicze.
W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte działania zaplanowane do realizacji w roku 2020,
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.

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
W Konkursie mogą wziąć udział:
•
•

zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem
w działaniach strażniczych,
oraz osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych,
ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze.

Ich aktywność strażniczą cechują:
1. niezależność – osoba/grupa osób/władze organizacji lub osoby bezpośrednio zaangażowane
w realizację działań: nie są związane z partiami politycznymi lub komitetami wyborczymi, w

ciągu ostatnich 5 lat nie kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych wyborach; nie są
urzędnikami/-czkami; nie są zatrudnieni/-one w jednostkach zależnych od administracji
samorządowej;
2. jawność własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o
informację publiczną, wypowiadają się w mediach, czy - jeżeli prowadzą stronę, fanpage –
wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu z nimi);
3. równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” na konkretne władze, czy przedstawicieli
wybranych opcji politycznych), planują działania długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja
polityczna w danym momencie sprawuje władzę, od wszystkich wymagają takich samych
standardów;
4. rzetelność - dokładnie sprawdzają fakty, są też rzetelne w rozliczaniu się ze swoich
wcześniejszych zobowiązań (np. z otrzymanych darowizn, grantów);
oraz:
1. mają doświadczenie we wcześniejszych działaniach związanych ze sprawdzaniem i pytaniem
instytucji, pilnowaniem reguł i przestrzeganiem prawa przez władze/instytucje lub
korzystaniem z prawnych instrumentów wpływania na decyzje władz i mogą pokazać, że w
swoich działaniach kierują się standardami wymienionymi w pkt. 1-4.
2. prowadzą lub w 2020 roku będą prowadzić działania informacyjne związane z podejmowanymi
działaniami strażniczymi skierowane do lokalnej społeczności.
Jedna osoba/grupa nieformalna/organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach konkursu przewidziano łącznie 30 000 zł.
Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na
wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń. W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w
wysokości do 4900 zł, które zostanie przekazane w formie darowizny celowej. Nie jest wymagany
wkład własny.
W ramach wsparcia z Funduszu Obywatelskiego można będzie pokrywać koszty poniesione między
1 kwietnia a 15 grudnia 2020 r. (to przedział czasowy, w którym mogą odbywać się działania wspierane
przez Fundusz).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków w systemie Witkac upływa 16 marca 2020 r. o godz. 14:00.
DODATKOWE INFORMACJE:
W razie pytań dotyczących konkursu można kontaktować się z p. Julią Brykczyńską pod numerem tel.
503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.funduszobywatelski.pl/zglosinicjatywe

Konkurs dotacyjny ''Seniorzy w akcji''
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ogłosiło konkurs „Seniorzy w akcji”, organizowany w ramach
Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
I ETAP konkursu to złożenie listu intencyjnego do 15 marca 2020 r.
Cele Konkursu „Seniorzy w akcji” to:
•

zaangażowanie i wzmocnienie potencjału osób starszych w działaniach na rzecz swojego
otoczenia,
wzmacnianie uczestnictwa i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności,
rozwój wolontariatu osób starszych,
włączanie osób starszych w dialog i współpracę ze społecznością lokalną,
promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach
międzypokoleniowych.

•
•
•
•

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Realizacja nagrodzonych projektów jest wspierana:
•

poprzez konsultacje i pomoc w dopracowaniu pomysłów zgłoszonych do Konkursu (czyli tzw.
inkubatora projektów), warsztaty wzmacniające kompetencje osób realizujących projekt oraz
poprzez wsparcie i konsultacje z tutorem oraz zespołem Konkursu, na wszystkich etapach
realizacji projektów,
finansowo: organizator konkursu przyznaje dotacje (w wysokości do 15 tys. złotych) na
realizację projektów dopracowanych w ramach inkubatora oraz poprzez finansowanie udziału
w warsztatach, wsparcie profesjonalnych tutorów, finansowanie kosztów wizyt studyjnych,
wsparcia animatorów kultury z Sieci Latających Animatorów Kultury (realizacja warsztatu dla
uczestników projektu, wsparcie prowadzonych działań lub ewaluacja).

•

Dotacje i wsparcie zostaną przyznane na projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów
w ramach Konkursu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2020 r., a zakończyć najpóźniej 30
czerwca 2021 r.
Program ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar
lokalny – obszarem ich realizacji powinna być jedna lub kilka wybranych społeczności. Jako jedną
społeczność należy traktować (w zależności od skali projektu): dzielnicę, miasto/wieś, gminę lub
powiat. Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym
z czterech obszarów:
1.
2.
3.
4.

Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
Działania edukacyjne i kulturalne
Działania na rzecz środowiska
Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata
przyjaznego osobom starszym.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co
najmniej 25 lat) – zwani animatorami. Animatorzy we współpracy z organizacją
pozarządową/instytucją, która pełni rolę podmiotu starającego się o wsparcie (organizacja
wspierająca).Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch
pomysłów zgłoszonych na Konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na Konkurs. Osoba
będąca animatorem może w tej roli uczestniczyć nie więcej, niż w dwóch edycjach Konkursu „Seniorzy
w akcji”.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Minimalna kwota wsparcia finansowego na realizację projektu, o którą można ubiegać się w ramach
Konkursu, wynosi od 9 000 zł do 15 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%
całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Wymagany jest finansowy lub niefinansowy wkład
własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu
przedsięwzięcia.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Przebieg konkursu:
• I ETAP – złożenie listu intencyjnego (od 20 lutego do 15 marca 2020 r.)
• II ETAP – spotkanie z Komisją Konkursową – maj 2020 r. (w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie)
• III ETAP – uczestnictwo w warsztatach (inkubatorze) i wnioski o dotacje – czerwiec 2020 r.
• Realizacja działań projektowych - wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://seniorzywakcji.pl/okonkursie/
KONTAKT:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
tel: (22) 396 55 16 lub (22) 396 55 19
email: listy@seniorzywakcji.pl

EOG Program Kultura: Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór
wniosków w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.1.
Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie
infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego.
Celem działania jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie
odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony
dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
•

•

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa, montaż i remont) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby
działalności kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami), i/lub;
ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

Elementy dodatkowe - obowiązkowe w każdym projekcie:
•
•
•
•

oferta kulturalna i edukacyjna;
szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe,
kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie
zarządzanie projektem,
promocja projektu.

Elementy dodatkowe - fakultatywne:
•
•
•

konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiory, archiwa, obiekty
muzealne;
digitalizacja obiektów ruchomych dziedzictwa;
zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego
do osiągnięcia założonego celu).

Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa
kulturowego
•

roboty budowlane (budowa, przebudowa, montaż, remont) infrastruktury kulturalnej
niewpisanej do rejestrów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów
Zabytków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

Elementy dodatkowe - obowiązkowe w każdym projekcie:
•
•
•
•

oferta kulturalna i edukacyjna;
szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe,
kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie.
zarządzanie projektem,
promocja projektu.

Elementy dodatkowe - fakultatywne:
•

zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego
do osiągnięcia założonego celu).

Maksymalny udział ww. prac w projekcie może wynosić 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe
15% kosztów powinno być przeznaczone na:
•
•
•
•
•
•
•

ofertę kulturalną i edukacyjną;
szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe,
kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie;
zarządzanie projektem
promocje projektu
ochronę i konserwację ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiorów, archiwów,
obiektów muzealnych (tylko dla poddziałania 1.1);
digitalizację obiektów ruchomych dziedzictwa (tylko dla poddziałania 1.1);
zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego
do osiągnięcia założonego celu).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
1. Publiczne instytucje kultury.
2. Archiwa państwowe.
3. Publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
4. Kościoły i związki wyznaniowe.
5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
7. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii.
Wnioski można składać indywidualnie albo w partnerstwie.
PARTNERSTWO
Projekty mogą (ale nie muszą) być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i
Lichtensteinu.

TYPY PARTNERÓW
Partnerzy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu - zgodnie z art. 7.2 Regulacji:
•
•
•

każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny, oraz organizacje
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawny w ww. państwach
każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane
i przyczyniające się do wdrażania programu
osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w ww. państwach.

Partnerzy z Polski:
•
•
•
•
•
•
•

publiczne instytucje kultury.
archiwa państwowe.
publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
kościoły i związki wyznaniowe.
organizacje pozarządowe z obszaru kultury.
jednostki samorządu terytorialnego.
podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez prezydenta
RP za Pomniki Historii.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Całkowity budżet: 60,2 mln euro
Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - 46,7 mln euro
Poddziałanie1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego –
13,4 mln euro
Wysokość dofinansowania: 0,5 – 3,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych.
Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu - do 30 kwietnia 2024.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16 marca 2020
DODATKOWE INFORMACJE: Pełna wersja ogłoszenia
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/media/Ogloszenie_dzialanie_1/Ogloszenie_o_naborze.pdf
KONTAKT:
Operator Programu, który odpowiada za nabór, ocenę i wybór projektów: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy i Spraw Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście
15/1700-071 Warszawa
Tel. (22) 69 25410, 69 25 557 Fax . (22) 69 25 440, E-mail: eog@mkidn.gov.pl
Informacje
ogólne
są
https://eogkultura.mkidn.gov.pl

publikowane

na

stronie

internetowej

Operatora

Nabór wniosków w programie ''Kultura - Interwencje''
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura –
Interwencje 2020. Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na
poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa
historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury
i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części
kosztów realizacji zadań takich, jak:
1. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów,
szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów,
festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja
działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach
twórczych, działania interdyscyplinarne;
2. organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk
kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
3. organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia,
rocznice o charakterze patriotycznym;
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:
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 (zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – Dz.U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.));
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.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 000 000 zł.
Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego
dofinansowania wynosi 5 000 zł, a maksymalna 150 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
W przypadku pytań można kontaktować się z p. Justyną Smolińską pod nr tel. +48 22 21 00 189 lub za
pomocą poczty elektronicznej jsmolinska@nck.pl
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.nck.pl/dotacje-istypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020

Dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB”
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży. Termin składania wniosków do 15 marca 2020r.
O PROGRAMIE:
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Zajęcia oraz obozy
sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 roku życia. Jedna sekcja
sportowa: wszyscy zawodnicy klubu uprawiający dany sport, bez względu na wiek lub płeć. Obozy
sportowe muszą trwać dłużej niż 5 dni. Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko
jednego obozu sportowego. Uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu muszą
przejść testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną
wprowadzone przez wnioskodawcę do elektronicznej bazy danych – Narodowej Bazy Talentów.
W ramach programu nie przewidziano dofinansowania w formie kosztów pośrednich. Realizacja
programu nie może zakładać osiągnięcia dochodu.
CEL KONKURSU:
1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu
polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.
5. Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
•
•

wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy);
organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których
podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe. Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził
formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia
wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na
siedzibę klubu). Dofinansowanie mogą uzyskać tylko kluby, które w roku bieżącym i poprzednim
uzyskały dotacje publiczne mniejsze niż 200.000 zł.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
maks. 90%:
•
•

do 10.000 zł (wsparcie jednej sekcji);
do 15.000 zł (wsparcie więcej niż jednej sekcji).

•

•

stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca/szkoleniowców (trenera, instruktora,
nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe = 6.000 zł (w przypadku klubu
jednosekcyjnego)
oraz
9.000
zł
(w
przypadku
klubu
wielosekcyjnego).
Wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych
proporcjach;
kwota dofinansowania sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego = 4.000 zł
(w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6.000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego).
Wnioskodawca może wykorzystać te środki na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację
obozu sportowego) w dowolnej proporcji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
15 marca 2020r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
02.01.2020r- 15.11.2020r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskowna-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

I ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GRANTOWEGO 2020!
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020! Termin składania
wniosków: do 16 marca 2020 r., wysłany do godz. 12.00
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje
społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Organizatorzy
konkursu chcą, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez
Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
- Domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2007 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym
Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Formą wsparcia jest dotacja do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków: do 16 marca 2020 r., wysłany do godz. 12.00
DODATKOWE INFORMACJE:
Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na
stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie
szczegółową instrukcją postępowania
Więcej
informacji
na
stronie:
39596/Zasady_OKG_%202020.pdf

https://rownacszanse.pl/uploads_public/cms/parameter-

ORLEN dla Strażaków
Fundacja ORLEN wraz ze swoim fundatorem PKN ORLEN ogłasza kolejną edycję programu ORLEN dla
Strażaków. Jest to inicjatywa skierowana jest do Ochotniczych i Państwowych jednostek Straży
Pożarnej. Wnioski należy składać w terminie do 16 marca 2020 r.
Celem programu jest wsparcie druhen i druhów poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu potrzebnego
do działań na rzecz lokalnych społeczności w obrębie, których operuje Wnioskodawca.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:
• sprzętu przeciwpożarowego;
• sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
• sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
• sprzętu ratownictwa medycznego;
• sprzętu ratownictwa chemicznego;
• sprzętu ratownictwa ekologicznego;
• sprzętu ratownictwa wysokościowego;
• sprzętu łączności;
• wyposażenia osobistego strażaków.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
W ramach Programu o dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu sprzętu mogą się ubiegać jednostki
Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej Ochotniczej.
Granty zostaną przyznane wybranym Wnioskodawcom na Projekty, które:
• odpowiadają potrzebom określonych jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej
Straży Pożarnej;
• odpowiadają potrzebom określonych społeczności lokalnych na terenie działania
Wnioskodawców;
• mają sprecyzowany i konkretny cel, rzeczowe oraz spójne uzasadnienie, a także realne
koszty realizacji;
• realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Łączna pula przeznaczona na wszystkie Granty wynosi: 2 000 000,00 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać w terminie do 16 marca 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Informacje na temat Programu udzielane są w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od
10.00 do 15.00., Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adresy e-mail: adam.kobryn@orlen.pl i
fundacja@orlen.pl
Wniosek należy złożyć on-line poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie Fundacji pod
adresem https://grantydarserca.orlen.pl
Więcej informacji na stronie: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dlaStrazakow.aspx?fbclid=IwAR0fm3pZ4r1bAydN9oSjpgb01oZ0LdsWU-oIljh7G8sTNyIA3Dm9fDix1q4

Konkurs w ramach programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”
Departament Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów
ludowych” edycja 2020. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 marca 2020 r.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” ma na celu:
•

•
•
•

•

nauczanie i upowszechnianie technik budowy, renowacji i konserwacji polskich instrumentów
ludowych oraz propagowanie wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą
bezpośredniego przekazu mistrz – uczeń;
stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków
i promowanie lokalnych tradycji muzycznych;
wykreowanie swoistego „produktu regionalnego” jako ważnego elementu tożsamości
kulturowej i narodowej;
zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy, renowacji i konserwacji
instrumentów ludowych oraz upowszechnienie fachu twórcy instrumentu – wspieranie
młodych artystów;
przekazywanie przez artystów ludowych umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie
obróbki surowców, budowy, renowacji i konserwacji instrumentów, a także rekonstrukcji,
renowacji i budowy instrumentów ludowych, których tworzenia zaprzestano w XIX i XX wieku
oraz wiedzy o ich funkcji w kulturze.

Uczestnicy programu mogą do programu przystąpić w jednej z dwóch form organizacyjnych, tj.:
w ramach Priorytetu I lub w ramach Priorytetu II.
Program może być realizowany poprzez zorganizowanie warsztatów budowy instrumentów ludowych:
•
•

przez podmiot uprawniony, współpracujący w tym celu z mistrzem (Priorytet I)
przez mistrza i ucznia (Priorytet II).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Program przeznaczony jest dla instytucji państwowych i samorządowych, osób prawnych (np. fundacji,
stowarzyszeń, spółek), innych przedsiębiorców oraz osób fizycznych (uczniów), współpracujących na
potrzeby programu z artystami ludowymi – budowniczymi instrumentów ludowych (mistrzami).
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Budżet edycji programu na rok 2020 wynosi 53 000 złotych.

Dofinansowanie w Priorytecie I jest przeznaczone na:
•
•

honoraria mistrza lub mistrzów prowadzących warsztaty – do kwoty 6 000 złotych;
koszty organizacyjne warsztatów ponoszone przez organizatora – do kwoty 4 000
złotych.

Dofinansowanie w Priorytecie II jest przeznaczone na:
•
•

honorarium mistrza prowadzącego warsztaty – do kwoty 5 000 złotych;
honorarium ucznia za sporządzenie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu
oraz wykonanie dokumentacji multimedialnej w zaproponowanej przez ucznia formie – do
kwoty 4 000 złotych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 marca 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie
https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4379

internetowej

pod

adresem:

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:
Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Piotr Piszczatowski – Koordynator Pracowni Muzyki Tradycyjnej, tel. 609564670 (22 826 15 74)
piotr.piszczatowski@imit.org.pl

Konkurs ofert dotyczący wsparcia środowiska kombatanckiego
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2020 rok na
powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska
kombatanckiego. Termin składania ofert upływa 27 marca 2020 r.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Na konkurs można składać oferty dotyczące zadania: Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup
drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.
W ramach tego rodzaju zadania Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów
zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek,
chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
- opieki, w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•

pielęgnacji i opieki w czasie choroby;
opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie
niezbędnych leków zaleconych przez lekarza;
niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się,
jedzeniu, myciu i kąpaniu;
pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku,
pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo–rehabilitacyjną oraz
pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom tj.
przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt
zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2020.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na realizację wymienionych zadań przeznaczono 100 000 zł. Wniesienie wkładu finansowego
własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane, a wniesienie wkładu osobowego i
rzeczowego nie jest obowiązkowe.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Termin składania ofert upływa 27 marca 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem:
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2021og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok-na-finansowanie-lub-dofinansowaniekoszt%C3%B3w-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiskakombatanckiego.html

Konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy
Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na
projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2014-2021
Celem programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz
upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych
przyznawane będzie na działania prowadzone przez polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub
w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców oraz z krajów sąsiadujących
z Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Obszary wsparcia w konkursie na projektu tematyczne to:
•
•
•

Obszar 1 – angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne
Obszar 2 – ochrona praw człowieka i równe traktowanie
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),
fundacje, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich,
a także kościelne osoby prawne, które spełniają poniższe warunki:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

w momencie składania wniosku wstępnego są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy,
do 31 marca 2020 r. będą miały sporządzone sprawozdanie finansowe lub - jeśli nie są
zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego - zbiorcze zestawienie przychodów
i kosztów za ostatni rok bilansowy,
są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii
politycznych i podmiotów komercyjnych,
nie działają w celu osiągnięcia zysku,
działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków,
działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają
praw człowieka,
nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie
likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są
przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
nie zalegają z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Planowane we wniosku działania powinny być zgodne ze statutem, regulaminem lub innym
dokumentem określającym misję, cele i sposoby działania Wnioskodawcy. Nie mogą dotyczyć praktyk
i kultu religijnego (obejmujących również głoszenie i szerzenie wiary), działalności partyjnej ani

kampanii wyborczych. Ponadto dotacja nie może być przeznaczona na prowadzenie działalności
gospodarczej ani odpłatnej. Więcej informacji na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się
o dotację i wymogów, które muszą spełniać znajduje się w Podręczniku dla Wnioskodawców
i Grantobiorców w podrozdziałach 4.1 i 4.2.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR.
Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:
•
•
•

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500
000 EUR,
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 EUR,
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR.

Można ubiegać się na małe i duże dotacje.
Małe dotacje:
•
•
•

minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
wymagany wkład własny – 10% kosztów całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących
rozwoju instytucjonalnego; może być w całości wniesiony w postaci pracy wolontariuszy/ek.

Duże dotacje:
•
•
•

minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju
instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

Zarówno w przypadku małych jak i dużych dotacji realizacja projektów może trwać od 8 do 24
miesięcy. Może się rozpocząć najwcześniej 1 października 2020 r. i musi się zakończyć do 30
listopada 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
•
•

wnioski wstępne do 31 marca 2020 r. do godziny 12.00 w południe,
wnioski pełne: od 1 czerwca od godz. 12.00 w południe do 31 lipca 2020 r. do godziny 12.00
w południe.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin dostępne są pod
http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/

adresem:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
Konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego
i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności,
w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów
i usług publicznych
CEL PROGRAMU:
Celem Programu jest dofinansowanie projektu, którego celem będzie wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia
idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz
innych produktów i usług publicznych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać wyłącznie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek
minimum 2-letniego udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu działań na rzecz
upowszechniania idei dostępności oraz w zakresie prowadzenia audytów dostępności
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
Zawiązanie partnerstwa przy zachowaniu warunków określonych w kryterium premiującym umożliwia
zdobycie w ramach oceny merytorycznej dodatkowych punktów.
W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 wniosek.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
• planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 4 000 000 zł;
• maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych wynosi 100%;
• wydatki dot. kategorii cross-financingu nie mogą przekroczyć 5% wydatków kwalifikowalnych na
warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności;
• wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach projektu są współfinansowanie ze środków UE na
poziomie 84,28% (płatność ze środków europejskich); pozostałe 15,72% pokrywane jest z wkładu
krajowego finansowanego z budżetu państwa.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od 1 lutego 2020 roku do 31 marca
2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE
Wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) jest składany w formie dokumentu elektronicznego
na formularzu obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu
obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl). Za datę wpływu wniosku
o dofinansowanie przyjmuje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi
wniosków aplikacyjnych SOWA.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr0216-00-ip0600-01420

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
Minister Sportu ogłosił Program: Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
- EDYCJA 2020. Wniosek inwestycyjny należy złożyć do 3 kwietnia 2020 r.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Celem programu „Sportowa Polska – Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących
obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty
ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.
Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których
można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy:
1. Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej.
2. Modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym.
3. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
•

•

•

jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie
kultury fizycznej;
stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może
wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury
fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki
samorządu terytorialnego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI : Wstępna wysokość środków finansowych przeznaczonych na Program wynosi
200 mln zł.
Dofinansowanie może wynieść do 33%, 50%, 70% lub 80% wydatków kwalifikowanych. Wykaz %
dofinansowania oraz obowiązujące ograniczenia kwotowe można znaleźć w Decyzji nr 8 Ministra
Sportu z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia programu "Sportowa Polska - Program rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020".
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 16 marca do 3
kwietnia 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska---edycja-2020

„Edukacja muzyczna” – konkurs wniosków
Komisja Europejska ogłosiła konkurs wniosków na realizację zadania „Edukacja muzyczna” w ramach
działania pilotażowego Music Moves Europe. Termin składania wniosków upływa 6 kwietnia 2020 r.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach konkursu planowane jest wsparcie co najmniej 8 innowacyjnych programów w zakresie
edukacji muzycznej i uczenia się, adresowanych do dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat) poprzez
współpracę sektora muzyki i edukacji w dziedzinie kultury/sztuki.
Głównym celem naboru jest wsparcie i wzmacnianie włączania społecznego poprzez umożliwienie
dzieciom dostępu do edukacji muzycznej i uczenia się, które inaczej nie miałyby takiej szansy.
Włączanie społeczne zakłada zapewnienie niezbędnego wsparcia dla wszystkich uczących się,
adekwatnego do ich potrzeb, łącznie z zapewnieniem wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej
z nieuprzywilejowanych środowisk, ze środowiska migrantów lub ze specjalnymi potrzebami.
Działania możliwe do realizacji w ramach projektu:
•
•
•

organizacja wspólnych narzędzi edukacyjnych takich jak: warsztaty, szkoły letnie bądź obozy
użycie narzędzi audiowizualnych lub cyfrowych
przygotowanie i udział w wydarzeniach muzycznych, w ramach między innymi, projektu
społecznego, występu, parady lub festiwalu.

Nie są możliwe do realizacji następujące działania:
•

działania edukacji formalnej, studia i projekty mapowania.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Konkurs jest adresowany do publicznych lub prywatnych podmiotów
działających dla zysku lub non-profit, posiadających osobowość prawną (krajowe, regionalne lub
lokalne władze publiczne; szkoły podstawowe i średnie; szkoły muzyczne, konserwatoria, organizatorzy
wydarzeń muzycznych i festiwali; reprezentanci organizacji z sektora edukacyjnego oraz muzycznego),
posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji, znajomość sektora muzycznego oraz wiedzę
i możliwości organizacji innowacyjnych projektów o europejskim zasięgu, mających siedzibę w krajach
uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na dofinansowanie projektów w naborze przewidziano 300 000 euro.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 30 000 euro. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków upływa 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 czasu brukselskiego.
DODATKOWE INFORMACJE:
Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://kreatywna-europa.eu/naborwnioskow-w-ramach-inicjatywy-music-moves-europe-dzialanie-edukacja-muzyczna/
oraz
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en

Konkurs w ramach PO WER 4.2 na programy mobilności ponadnarodowej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER,
ogłosiło konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę
z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujących
zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Wnioski
w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 23 marca do 30 kwietnia 2020 r. do
godz. 15.00.
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest umożliwienie podniesienia lub nabycia kompetencji zawodowych przez osoby na
co dzień pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi
wykluczeniem społecznym, prowadzące zajęcia z tymi osobami, jak również przez osoby pracujące
z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz
realizujące wsparcie w ramach systemu pieczy zastępczej, a tym samym mające realny wpływ na
zmianę postaw dzieci i młodzieży.
Osoby młode rozumiane są jako osoby do 25 roku życia.
Osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym to przede wszystkim osoby
o szczególnych potrzebach rozwojowych, z niepełnosprawnościami, pochodzące z rodzin
dysfunkcyjnych, sprawiające problemy wychowawcze, wykazujące przejawy niedostosowania
społecznego, posiadające zaburzenia/odchylenia w rozwoju (np. psychicznym), cechujące się
zachowaniami niezgodnymi z normami prawnymi i społecznymi, z uzależnieniami itp. Osoby te
wymagają stosowania szczególnych metod pracy, specjalnego kształcenia, wychowania lub
resocjalizacji.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wsparcie można uzyskać na programy mobilności ponadnarodowej dla osób, które zajmują się pracą
o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym lub rehabilitacyjnym z dziećmi,
młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym
lub realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. Program może przyjąć
formę wizyty studyjnej lub praktyki/stażu lub job shadowing i trwać do 30 dni kalendarzowych.
Liczba uczestników projektu obejmuje minimum 30 osób.
Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące.
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
•
•
•

administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie
nadzorowane lub im podległe,
instytucje rynku pracy,
instytucje pomocy i integracji społecznej,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
szkoły i placówki systemu oświaty,
uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym,
przedsiębiorstwa,
podmioty ekonomii społecznej,
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
organizacje pozarządowe,
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Dany podmiot może wystąpić w złożonym wniosku o dofinansowanie tylko raz: jako wnioskodawca
albo partner krajowy. Projekty mobilności ponadnarodowej są realizowane w partnerstwie
ponadnarodowym z jednym lub większą liczbą partnerów z innych państw członkowskich UE.
KWOTA DOFINANSOWANIA:
Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania przyznanego
wnioskodawcom to 9 700 000 PLN. Wartość projektu nie może przekraczać wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze
środków UE lub środków budżetu państwa) to 97%, a minimalny poziom wkładu własnego wynosi 3%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 23 marca do 30 kwietnia
2020 r. do godz. 15.00.
DODATKOWE INFORMACJE:Pytania odnośnie konkursu można kierować na adres poczty
elektronicznej konkurs.mobilnosc@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 273 79 70, 22
273 84 49
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-13/

Fundusz Obywatelski – Szybkie Granty
Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie podejmowane w reakcji na
bieżące wydarzenia.
Jeśli Wasza inicjatywa:
1) odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:
• ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,
• ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,
• prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
• przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.
2) podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;
3) wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;
4) zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;
zgłoś się do Funduszu Obywatelskiego!
W ramach szybkich grantów organizator przekazuje wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł. Więcej
informacji na stronie: http://www.fdp.org.pl

Fundacja Charlesa Stewarta Motta
Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje organizacjom z Europy Środkowej
i Wschodniej dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę
środowiska. Nabór jest ciągły.
O dotacje w ramach programu Społeczeństwo Obywatelskie oraz programu Środowisko mogą się
ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub
ochroną środowiska.
Organizacje ubiegające się o dotację muszą przygotować list zawierający opis projektu i szczegółowy
plan finansowy.
Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów. Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 000 dolarów.
Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem projektu.
Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące.
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.mott.org/work/grantseekers/

Program Grantowy „mPotęga”
Fundacja mBanku jest jedną z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym. W 1994
r. rozpoczęli działalność jako Fundacja BRE Banku, a od 2013 roku funkcjonuje jako Fundacja mBanku.
Od tego czasu misją Fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki. Realizowana
jest w ramach strategii „m jak matematyka”.
Czym jest "mPotęga"?mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych
ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność.
Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny
i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Liczymy, że pokazanie matematyki w kreatywny,
atrakcyjny sposób będzie impulsem do wprowadzenia dzieci i młodzieży w przyjazny świat matematyki
i logiki.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:
•
•
•
•
•

Szkoły Podstawowe;
Organizacje Pozarządowe;
Uczelnie Wyższe
Biblioteki Publiczne;
Grupy Nieformalne

Wysokość dotacji
Granty to od 2 do 8 tys. złotych na pomysły skierowane do uczniów co najmniej 4. klasy szkoły
podstawowej oraz na nieszablonowe projekty pokazujące ciekawą stronę matematyki.
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:
www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej
NBP wspiera 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.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:
• upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie
postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
• zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli
i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej
(m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych,
wspólnej waluty europejskiej),
• kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
• upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
• przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy
podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu
z usług finansowych,
• popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
• promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego
związanego z rozwojem gospodarczym.
Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:
•
•
•
•

inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45
roku życia),
zarządzanie przedsiębiorstwem,
gospodarowanie budżetem domowym,

•
•
•
•
•
•

zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
pieniądz,
strefa euro,
gospodarka rynkowa,
instytucje i usługi finansowe,
nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się
w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.
Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie
O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:
• osoby prawne,
• inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji
zawodowej, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
• podmioty komercyjne mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie na działania, które nie
są realizowane przez wnioskodawcę w celach komercyjnych i odpłatnie lub wykazane
w rejestrze KRS
O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność
gospodarczą.
Grupy docelowe
Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:
• dzieci i młodzież, nauczyciele i kadra naukowa,
• osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, (w tym:
niepełnosprawne, osoby w wieku 55+,bezrobotni),
• młodzież wchodząca na rynek pracy.

osoby

Zasady udzielania dofinansowań
Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Wnioski są
przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP.
Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach
odrębnego, trzymiesięcznego trybu. Więcej informacji http://www.nbportal.pl/edukacja-wnbp/dofinansowanie-nbp
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),

NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko
w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne
do jego przeprowadzenia.
Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej. Każdy
projekt jest inny, więc również wkład własny powinien być przewidziany prze wnioskodawcę
indywidualnie. W ramach wkładu własnego można częściowo ująć wycenioną kwotę wkładu
rzeczowego.
NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.
W preliminarzu wydatków projektu należy podać koszty w kwotach brutto.
DODATKOWE INFORMACJE:
Więcej informacji na temat zasad udzielania przez NBP dofinansowania można uzyskać pod
numerami telefonów +48 22 185 24 59 i +48 22 185 28 53, wysyłając e-mail na adres:
sekretariat.dew@nbp.pl

Wiem jak w banku. Konkurs PAP dla nauczycieli i uczniów
Polska Agencja Prasowa SA. zaprasza uczniów i nauczycieli do konkursu „Wiem jak w banku”
współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Do wygrania nagrody pieniężne – w sumie ponad
10 tys. zł.
CEL KONKURSU:
•
•

Celem konkursu „Wiem jak w banku” jest zachęcenie uczniów oraz dorosłych pracujących
z dziećmi (nauczycieli, animatorów i innych) do poszerzenia wiedzy na temat roli i zadań
Narodowego Banku Polskiego.
Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające rolę i zadania Narodowego Banku Polskiego.

UCZESTNICY I FORMA PRAC KONKURSOWYCH
1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
• uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
• uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
• dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.
2. Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
• uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
• uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
• dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.

3.W przypadku kategorii dla uczniów prace konkursowe mogą mieć formę pisemną, filmu (nie dłuższy
niż 10 minut), audycji, prezentacji, gry terenowej, gry planszowej, aplikacji, plakatu, wystawy
informacyjnej w szkolnej gablocie.
4. W przypadku kategorii dla dorosłych prace konkursowe powinny mieć formę umożliwiającą
jej wykorzystanie w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą, np. scenariusz lekcji, autorskie materiały
dydaktyczne.
5. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne i grupowe.
III. ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe będą przyjmowane od 2 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. (w przypadku prac
nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 8 maja
do północy).
2. Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres samorzad@pap.pl lub drogą pocztową na adres:
Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs. Wiem jak w banku”.
3. Do prac zgłaszanych do Konkursu należy dołączyć podpisane przez zgłaszającego oświadczenie
o udzieleniu praw, materiały przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględniane w ocenie prac
konkursowych. W przypadku zgłoszenia pracy osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie
powinien podpisać przedstawiciel ustawowy autora pracy.
IV. OCENA PRAC I NAGRODY
1. Laureatów Konkursu wybierze pięcioosobowe jury złożone z dziennikarzy PAP, przedstawiciela NBP,
eksperta ds. ekonomicznych i dydaktyka.
2. W ocenie prac konkursowych jury będzie uwzględniać między innymi dobór tematyki, sposób ujęcia
tematu, poprawność faktograficzną. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
3. Jury wybierze po trzy najlepsze prace w każdej z kategorii.
4. Między laureatów jury rozdzieli nagrody pieniężne w łącznej kwocie 10 200 zł w następujący sposób:
• w kategorii dla uczniów szkół podstawowych: I miejsce - 1 000 zł, II miejsce - 750 zł, III miejsce
- 500 zł.
• w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych: I miejsce - 1500 zł,
II miejsce – 1200 zł, III miejsce – 750 zł.
• w kategorii dla dorosłych: I miejsce – 2000 zł, II miejsce – 1500 zł, III miejsce – 1000 zł.
5. W przypadku gdy nagrodzona zostanie praca grupowa, nagroda podzielona zostanie w częściach
równych pomiędzy autorów pracy.
6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru prac, które zostaną umieszczone na stronach
internetowych Organizatora.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 12 maja 2020 r.
2.Informacja o wynikach
www.samorzad.pap.pl

Konkursu

zostanie

opublikowana

na

stronie

internetowej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 kwietnia 2020
DODATKOWE INFORMACJE:
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.samorzad.pap.pl.
„Wiem jak w banku. Rola i zadania Narodowego Banku Polskiego” to projekt realizowany przez
Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu
edukacji ekonomicznej.

Konkurs na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze
wsparciem jednostek samorządu terytorialnego
Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży
związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem
jednostek samorządu terytorialnego”.
CEL KONKURSU:
•

•
•
•
•

zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu
sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole
podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej w następujących sportach: hokej na lodzie;
kolarstwo; koszykówka; lekko atletyka; łyżwiarstwo figurowe; piłka ręczna; pika siatkowa; tenis
stołowy;
zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny,
nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;
kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;
w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa
w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród
najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.

W ramach Programu, przewiduje się do realizacji zadania, polegające na szkoleniu młodzieży
uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego,
w/w sportach.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
•
•
•

polskie związki sportowe;
stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej
ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie;
państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz
infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi
poszczególnych sportów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono środki finansowe
w wysokości 26 000 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie decyzji do 30 czerwca 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod
adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwojukultury-fizycznej-w-roku-2020-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-iwspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-wosrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego

Konkurs zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży – dotacje z
Ministerstwa Sportu
Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego
w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego,
Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020”.
CEL KONKURSU:
•

•

zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia
poziomu sportowego oraz przygotowania do udziału we współzawodnictwie krajowym
i międzynarodowym (w tym w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata)
w sportach i konkurencjach indywidualnych ujętych w programie igrzysk olimpijskich;
awans reprezentacji Polski w klasyfikacjach: medalowej i punktowej na międzynarodowych
zawodach mistrzowskich w konkurencjach olimpijskich.

W ramach Programu, dopuszcza się realizację zadań w:
•
•
•

Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego prowadzonych przez stowarzyszenia działające
w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego określonych przez stowarzyszenia działające
w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym,
Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych określonych
przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać stowarzyszenia o zasięgu
ogólnokrajowym, działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
wojskowym lub wiejskim.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na realizację Programu przeznaczono w 2020 roku 16 000 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe

informacje

można

uzyskać

na

stronie

internetowej

pod

adresem:

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kulturyfizycznej-zadan-w-zakresie-szkolenia-i-wspolzawodnictwa-sportowego-mlodziezy-realizowanego-wakademickich-centrach-szkolenia-sportowego-wojskowych-centrach-szkolenia-sportowegoosrodkach-szkolenia-sportowego-mlodziezy-ludowych-zespolow-sportowych-w-roku-2020

Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwościach podnoszenia poziomu
sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo
Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze
szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją
zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”.
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego
szkolenia w szkołach lub oddziałach sportowych oraz kadrach narodowych polskich związków
sportowych, poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia
poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo. Ponadto program ma zapewnić młodzieży
uzdolnionej sportowo optymalne warunki startu w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w zimowych, halowych i letnich sportach olimpijskich oraz w sportach umysłowych ujętych
w Systemie Sportu Młodzieżowego – Regulaminie Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej
Sportowo.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania związane:
•
•
•
•

•
•
•
•

ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników w kategorii wiekowej młodzików
obejmujące następujące działania:
szkolenie zawodników w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu dostępnego na
stronie Ministerstwa Sportu;
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
ze szkoleniem zawodników w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora
oraz młodzieżowca, w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu dostępnego na
stronie Ministerstwa Sportu;.
z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
halowych i letnich, obejmujące w szczególności:
wynajem i przygotowanie obiektów sportowych,
zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej uczestnikom finałów
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
przeprowadzenie zawodów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wniosek o dofinansowanie może składać podmiot, który zawarł na 2020 rok umowę z właściwym
organem samorządu województwa, na realizację zadań z zakresu wspierania kultury fizycznej lub który
został wskazany w uchwale właściwego organu samorządu województwa, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 688, 1570 i 2020).

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na realizację Programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 39 825 000 złotych, z czego na
organizację finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kwotę 7 000 000 złotych.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 roku.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kulturyfizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezyzwiazanego-ze-szkoleniem-i-wspolzawodnictwem-zawodnikow-kadry-wojewodzkiej-orazzwiazanego-z-organizacja-zawodow-finalowych-ogolnopolskiej-olimpiady-mlodziezy-w-sportachzimowych-halowych-i-letnich

PODSTAWOWE REGUŁY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU:
Czytaj przypisy! To, że są one napisane małą czcionką, nie oznacza wcale, że nie są istotne. Często
w przypisach pojawiają się podpowiedzi i informacje, które ułatwiają Ci wypełnienie danego pola we
wniosku.

Zapoznaj się z instrukcją wypełniania oferty na realizację zadania publicznego. Wypełnij każde pole we
wniosku. Jeśli dane pole Cię nie dotyczy, wpisz w nim ”nie dotyczy”.

Wypełniając wniosek pamiętaj o tym, aby nie używać ogólnych stwierdzeń. Wyzwól swoją kreatywność
i nie podchodź do wypełniania wniosku schematycznie. Powinno Ci zależeć na oryginalności, bo dzięki
temu łatwiej będzie zapamiętać Twój wniosek komisji oceniającej.

Pamiętaj o załącznikach, które Cię dotyczą. Są one określone we wzorze oferty. Jeżeli jest wymóg
dodatkowych załączników powinny one być wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Nie zapomnij ich
załączyć do wniosku!

Zwróć uwagę, że część punktów we wniosku przyporządkowana jest do konkretnych kryteriów oceny
określonych w ogłoszeniu o konkursie. Pamiętaj jednak, że treść reszty punktów we wniosku jest
również ważna i wpływa na całościową ocenę Twojego wniosku.

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

