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Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

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

formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, 

mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych. 

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność 

swojej organizacji: stowarzyszenia, fundacji czy klubu 

sportowego. Na stronie 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  Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna 

prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie: 

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

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

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

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych; 

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT:  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21 a 

Tel. 65 529 54 03 

 

http://ngo.leszno.pl/
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Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym 

pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  

i osób w 2021r. - Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli  

w prace na rzecz Miasta. 

 
CEL ZADANIA: 
Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej Operatorem, który 
przeprowadzi konkurs na realizację projektów, zwanych dalej mikrodotacjami z zakresu pomocy 
społecznej, mające na celu zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii 
społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji 
pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
 
Mikrodotacje to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pk. 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. przeznaczone na realizację zadań publicznych. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Przygotowanie i organizacja lokalnego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r., których celem będzie wspieranie rozwoju wspólnot 
lokalnych  i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace 
na rzecz Miasta Leszna. 
2. Nabór i ocena złożonych wniosków. 
3. Przyznanie dofinansowania najlepszym inicjatywom i podpisanie umów dotacji. 
4. Przekazanie jednostkowych dotacji na realizację projektów. 
5. Monitoring merytoryczno-finansowy realizacji dofinansowanych projektów. 
6. Rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów. 
7. Rozliczenie realizacji całości zadania. 
8. Prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania 
ofert, w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferty należy składać do 12 marca 2021 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Termin realizacji zadania 22.03.2021r. do 30.11. 2021r. 
 
 

Aktualne konkursy 
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DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.leszno.engo.org.pl/konkursy/107  
 
KONTAKT: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno 

Zespół ds. Programów i Organizacji Pozarządowych 

65 520 70 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/107
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„Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” 

 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, 
wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra 
wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub 
aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych 
miejsc, takich jak:  
a) roślinny mural,  
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,  
b) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji publicznej,  
c) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy,  
d) inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w przestrzeni 
lokalnej  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Granty przyznane zostaną instytucjom lub organizacjom społecznym o charakterze non profit 
posiadającym zdolność prawną, w szczególności takich jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, 
przedszkola, parafie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Wnioski należy składać wybierając jeden z trzech koszyków grantowych. Przez koszyk grantowy 
rozumiana jest pula środków przeznaczonych na granty w określonej kwocie:  

• Koszyk I (granty o wartości 8 000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 18  

• Koszyk II (granty o wartości 5 000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 18  

• Koszyk III (granty o wartości 3 000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 22  
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski przyjmowane są w terminie do 8 marca 2021roku. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Dofinansowane Projekty muszą zostać zrealizowane do 12 kwietnia 2022 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  

www.fundacja.santander.pl/2021/02/05/rusza-nabor-do-programu-grantowego-tu-
mieszkam-tu-zmieniam-eko/ 
 
KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 

http://www.fundacja.santander.pl/2021/02/05/rusza-nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko/
http://www.fundacja.santander.pl/2021/02/05/rusza-nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko/
mailto:rops@rops.poznan.pl
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Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych 

 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Priorytet 2a zakłada wsparcie projektów, których celem będzie przygotowanie i realizacja 
działań zmierzających do zbudowania po okresie przygotowawczym, w oparciu o lokalne 
środowisko organizacji, jej partnerów społecznych i publicznych, początkowych kapitałów 
żelaznych organizacji obywatelskich. 
Wsparciem będą mogły zostać objęte działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny 
plan działań przygotowawczych do utworzenia kapitału żelaznego. Istotnym elementem, który 
będzie brany pod uwagę przy wyborze wniosków do dofinansowania będzie gotowość 
aplikujących podmiotów do zbudowania międzysektorowej koalicji na rzecz utworzenia 
kapitału żelaznego. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
O dotację w ramach Konkursu ubiegać się mogą: 

• 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, 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w 2021 r. wynosi 1 000 000 zł. 
Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2022 r. i 1 000 000 
zł w 2023 r. 
W ramach niniejszego Konkursu można ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości do 
500 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski można składać w okresie od 8 lutego 2021 r. od godziny 14.00 do 8 marca 2021 r. do 
godziny 14.00. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 
www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/  
 
KONTAKT: 

Narodowy Instytut Wolności 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
al. Jana Pawła II 12 
00-124 Warszawa 
kontakt@niw.gov.pl 

http://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/
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Dotacje na projekty współpracy polsko-rosyjskiej 

 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wniosków, zapewniających realizację 
przedsięwzięcia, ukierunkowanych w szczególności na: 

1. rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej 
Polskiej i Federacji Rosyjskiej; 

2. prowadzenie dialogu i budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu 
odrębności narodowej i kulturowej; 

3. wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń; 
4. rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze  

i dziedzictwie obu narodów. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Wsparcie można uzyskać na wszystkie rodzaje przedsięwzięć podejmowanych w 2021 r., 
obejmujące zadania realizowane: 

1. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej; lub 
2. w zakresie tworzenia lub rozwoju zasobów cyfrowych, w tym stron internetowych  

i aplikacji mobilnych; lub 
3. w zakresie udostępniania lub ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych,  

w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji mobilnych. 
Nie udziela się dofinansowania przedsięwzięciu podejmowanemu w 2021 r.: 

1. w celu:  
a. osiągnięcie zysku, 
b. podjęcia nauki w: 

• szkole lub innej jednostce organizacyjnej systemu oświaty w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub ich odpowiedniku w Federacji Rosyjskiej, 

• uczelni w Rzeczypospolitej Polskiej lub jej odpowiedniku w Federacji Rosyjskiej, 
c. turystycznym, 
d. prowadzenia szkoły języków obcych; 

2.    w zakresie działalności wydawniczej lub wymiany młodzieży i studentów. 
Otwarty Konkurs Zdalnie daje szansę projektom, które mogą być realizowane zdalnie  
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub wręcz realizowane w sieci, takich jak 
np. tworzenie bądź rozszerzanie stron internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, 
podcastów itp. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia  
w stosunkach polsko-rosyjskich może wystąpić każdy podmiot w sprawach objętych zakresem 
działania Centrum prowadzący niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Federacji Rosyjskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adresatami Otwartego Konkursu są m.in. instytucje 
publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy.  
O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby fizyczne. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest udział 
środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. Wkład własny 
wnioskodawcy może być finansowy, rzeczowy lub osobowy. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin składania wniosków upływa w dniu 12 marca 2021 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października danego roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Źródło oraz szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: 

www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2021.html  

 

KONTAKT: 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

ul. Jasna 14/16a 

00-041 Warszawa 

+ 48 22 295 00 40; + 48 602 769 222,  

otwartykonkurs@cprdip.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2021.html
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Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci 

 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
A. prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu  
w sprawie zaginionych dzieci oraz osób starszych, 
B. rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania 
zaginionych dzieci i seniorów w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami, 
C. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na 
terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych 
dzieci, 
D. prowadzenia/rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób 
zaginionych, 
E. udzielania pomocy rodzinom osób zaginionych, przede wszystkim w zakresie wsparcia 
psychologicznego, prawnego i socjalnego – w ramach wspierania ustawowych działań Policji  
w obszarze poszukiwań osób zaginionych. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające 
doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać 
środki w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł) 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku od 
dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje można uzyskać: www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-
realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-pt-prowadzenie-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-
mlodziezy   
 

KONTAKT: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa 
tel: +48222500112 

  

http://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-pt-prowadzenie-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy
http://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-pt-prowadzenie-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy
http://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-pt-prowadzenie-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy
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Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 

 
ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: 
A. prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci 
młodzieży; 
B. udzielania pomocy osobom małoletnim poprzez zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk, 
porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu; 
C. rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w udzielanie pomocy 
osobom małoletnim; 
D. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na terenie Polski dotyczących 
funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży; 
E. rozwijania współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej 
pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
A. prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci 
i młodzieży; 
B. udzielania pomocy osobom małoletnim poprzez zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk, 
porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu; 
C. rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w udzielanie pomocy 
osobom małoletnim; 
D. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na terenie Polski dotyczących 
funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży; 
E. rozwijania współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej 
pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i 
bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające 
doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać 
środki w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł). 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku od 
dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje można uzyskać www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-
realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-pt-prowadzenie-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-
mlodziezy 
 
KONTAKT: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa 
tel: +48222500112  
Infolinia dla Obywatela +48222500115 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-pt-prowadzenie-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy
http://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-pt-prowadzenie-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy
http://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-pt-prowadzenie-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy
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Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich przez wsparcie zakupu pokarmów 

pszczelich 

 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji, w formie wspierania, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego, określonego w “Programie współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Zakres zadania w ramach „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich 
poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich” obejmuje zakup ciast, past cukrowych 
stosowanych w dokarmianiu rodzin pszczelich produkowanych pod nadzorem weterynaryjnym 
oraz ze stosownym certyfikatem do stosowania dla gatunku Apis Meliffera oraz dystrybucja 
zakupionych pokarmów wśród pszczelarzy na terenie Województwa Wielkopolskiego. W 
ramach realizacji zadania wymaga się, aby dostawca do każdej dostarczonej partii paszy dla 
pszczół okazał stosowne dokumenty obrazujące dopuszczenie do stosowaniu w dokarmianiu 
pszczół. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Podmioty uprawnione do składania ofert Uprawnionymi do składania ofert są: 
1.organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 
2.podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
a) Adresaci zadania powinni być rekrutowani wyłącznie z pośród pszczelarzy, których pasieki 
znajdują się na terenie Województwa Wielkopolskiego i ich działalność realizowana jest na 
terenie Województwa Wielkopolskiego. 
b) Lista adresatów zadania wraz z planem dystrybucji musi zostać przedłożona  
w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego po wyłonieniu oferenta, a przed rozpoczęciem realizacji dystrybucji. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI:  
2 000 000 zł 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Do 12 marca 2021 roku do godz. 15:30 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  
Do 30.11.2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.trzcianka.pl/aktualnosci/program-
poprawy-warunkow-fitosanitarnych-rodzin-pszczelich-poprzez-wsparcie-zakupu-pokarmow-
pszczelich/ 
 
 

http://www.trzcianka.pl/aktualnosci/program-poprawy-warunkow-fitosanitarnych-rodzin-pszczelich-poprzez-wsparcie-zakupu-pokarmow-pszczelich/
http://www.trzcianka.pl/aktualnosci/program-poprawy-warunkow-fitosanitarnych-rodzin-pszczelich-poprzez-wsparcie-zakupu-pokarmow-pszczelich/
http://www.trzcianka.pl/aktualnosci/program-poprawy-warunkow-fitosanitarnych-rodzin-pszczelich-poprzez-wsparcie-zakupu-pokarmow-pszczelich/


 

13 
 

Innowacyjne metody wsparcia osób z niepełnosprawnościami na przykładzie trzech innowacji 

wypracowanych w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi 

opiekuńcze dla osób zależnych" 

 
FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
O KONKURSIE: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 
 
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu 
Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl dostępnego także za pośrednictwem portalu 
Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”). Wypełnienie oferty  
w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego 
złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty 
(w przypadku gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie 
dotyczy”). 
 
Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie Witkac.pl oraz 
utworzeniem pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną, który należy wydrukować, podpisać przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
UWAGA: Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta 
zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań. Suma kontrolna musi być widoczna i dająca się 
odczytać na każdej stronie oferty. 
 
Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania 
dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanej oferty – należy przygotować ją w Generatorze  
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania 
oferty nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem  
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się  
w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 
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wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Dotknij świata książek. 
2. Fuksjowa lady. 
3. Zagrajmy w dorosłość 
 

- Zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym (dotyczy 
innowacji 1, 2, 3). 
- Upowszechnianie innowacyjnej metody wsparcia osób z niepełnosprawnościami (dotyczy 
innowacji 1, 2, 3). 
- Zwiększenie dostępu osób niewidomych/niedowidzących do Książek (dotyczy innowacji 1). 
- Zwiększenie uczestnictwa kobiet z niepełnosprawnością w życiu społecznym (dotyczy 
innowacji 2). 
- Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie nabywania umiejętności i kompetencji 
niezbędnych do możliwie aktywnego i niezależnego życia (dotyczy innowacji 3). 
- Rozwój wolontariatu (dotyczy innowacji 1, 2, 3). 
- Rozwój współpracy lokalnej wewnątrzi międzysektorowej (dotyczy innowacji 1, 2, 3). 
- Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych (dotyczy innowacji 1, 2, 3). 
 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ:  
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania. 
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie 
mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. 
4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie 
rozpatrywana. 
 
Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę. 
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 
3. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 
5. Prowadzenie księgowości. 
6. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł. 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od ww. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
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Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert  
i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. 
Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy: 
- wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera)  
w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 
61-731 Poznań) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30 lub 
złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 
(wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym 
poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do 
godziny 15:30. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  
1 czerwca 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-

rok-2021/  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
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Promocja pozytywnych postaw – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – w stosunku do osób z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności (w tym osób w kryzysie psychicznym) 

 
FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
O KONKURSIE: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 
 
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu 
Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl dostępnego także za pośrednictwem portalu 
Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”). Wypełnienie oferty  
w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego 
złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty 
(w przypadku gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie 
dotyczy”). 
 
Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie Witkac.pl oraz 
utworzeniem pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną, który należy wydrukować, podpisać przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
UWAGA: Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta 
zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań. Suma kontrolna musi być widoczna i dająca się 
odczytać na każdej stronie oferty. 
 
Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania 
dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanej oferty – należy przygotować ją w Generatorze  
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania 
oferty nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem  
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się  
w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 
wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Organizacja wydarzeń tematycznych promujących pozytywne postawy wobec osób  
z niepełnosprawnościami. 
2. Uczestnictwo w działaniach na rzecz promocji pozytywnych postaw wobec osób  
z niepełnosprawnościami. 
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych zwiększających pozytywne postawy 
wobec osób z niepełnosprawnościami. 
4. Rozwój wolontariatu. 
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej. 
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych. 
 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ:  
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania. 
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie 
mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. 
4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie 
rozpatrywana. 
 
Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę. 
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 
3. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 
5. Prowadzenie księgowości. 
6. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł. 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od ww. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert  
i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. 
Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy: 
- wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera)  
w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 
61-731 Poznań) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30 lub 
złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 
(wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym 
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poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do 
godziny 15:30. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  
1 czerwca 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-

rok-2021/  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
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Promowanie pozytywnego wizerunku seniora, np. wolontariat senioralny, kampanie społeczne 

 
FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
O KONKURSIE: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 
 
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu 
Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl dostępnego także za pośrednictwem portalu 
Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”). Wypełnienie oferty  
w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego 
złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty 
(w przypadku gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie 
dotyczy”). 
 
Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie Witkac.pl oraz 
utworzeniem pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną, który należy wydrukować, podpisać przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
UWAGA: Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta 
zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań. Suma kontrolna musi być widoczna i dająca się 
odczytać na każdej stronie oferty. 
 
Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania 
dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanej oferty – należy przygotować ją w Generatorze  
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania 
oferty nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem  
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się  
w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 
wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Organizacja przedsięwzięć na rzecz promowania pozytywnego wizerunku seniora. 
2. Uczestnictwo w działaniach na rzecz promowania pozytywnego wizerunku seniora. 
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych promujących pozytywny wizerunek 
Seniora. 
4. Rozwój wolontariatu. 
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.  
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych. 
 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ:  
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania. 
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie 
mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. 
4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie 
rozpatrywana. 
 
Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę. 
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 
3. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 
5. Prowadzenie księgowości. 
6. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł. 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od ww. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert  
i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. 
Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy: 
- wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera)  
w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 
61-731 Poznań) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30 lub 
złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 
(wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym 
poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do 
godziny 15:30. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  
1 czerwca 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-

rok-2021/  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
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Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób starszych. 

 
FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
O KONKURSIE: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 
 
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu 
Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl dostępnego także za pośrednictwem portalu 
Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”). Wypełnienie oferty  
w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego 
złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty 
(w przypadku gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie 
dotyczy”). 
 
Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie Witkac.pl oraz 
utworzeniem pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną, który należy wydrukować, podpisać przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
UWAGA: Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta 
zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań. Suma kontrolna musi być widoczna i dająca się 
odczytać na każdej stronie oferty. 
 
Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania 
dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanej oferty – należy przygotować ją w Generatorze  
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania 
oferty nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem  
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się  
w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 
wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Organizacja przedsięwzięć na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych 
2. Uczestnictwo w działaniach rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych 
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych ze wsparciem rodzin  
i opiekunów osób niesamodzielnych. 
4. Rozwój wolontariatu. 
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej. 
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych. 
 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ:  
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania. 
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
 
Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę. 
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 
3. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 
5. Prowadzenie księgowości. 
6. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert  
i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  
1 czerwca 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-

rok-2021/  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 

http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
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Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej 

 
FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
O KONKURSIE: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 
 
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu 
Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl dostępnego także za pośrednictwem portalu 
Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”). Wypełnienie oferty  
w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego 
złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty 
(w przypadku gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie 
dotyczy”). 
 
Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie Witkac.pl oraz 
utworzeniem pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną, który należy wydrukować, podpisać przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
UWAGA: Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta 
zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań. Suma kontrolna musi być widoczna i dająca się 
odczytać na każdej stronie oferty. 
 
Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania 
dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanej oferty – należy przygotować ją w Generatorze  
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania 
oferty nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem  
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się  
w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 
wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej 
2. Uczestnictwo w działaniach rzecz integracji międzypokoleniowej 
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z integracją 
międzypokoleniową 
4. Rozwój wolontariatu 
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej  
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych 
 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ:  
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania. 
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie 
mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. 
4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie 
rozpatrywana. 
 
Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę. 
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 
3. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 
5. Prowadzenie księgowości. 
6. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł. 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od ww. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert  
i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. 
Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy: 
- wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera)  
w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 
61-731 Poznań) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30 lub 
złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 
(wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym 
poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do 
godziny 15:30. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  
1 czerwca 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-

rok-2021/  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
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Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, 

magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. 

 
FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
O KONKURSIE: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 
 
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu 
Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl dostępnego także za pośrednictwem portalu 
Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”). Wypełnienie oferty  
w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego 
złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty 
(w przypadku gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie 
dotyczy”). 
 
Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie Witkac.pl oraz 
utworzeniem pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną, który należy wydrukować, podpisać przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
UWAGA: Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta 
zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań. Suma kontrolna musi być widoczna i dająca się 
odczytać na każdej stronie oferty. 
 
Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania 
dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanej oferty – należy przygotować ją w Generatorze  
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania 
oferty nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem  
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się  
w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 
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wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucja i monitoring wydawania żywności. 
2. Wydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących. 
3. Liczba podmiotów współpracujących w zakresie dystrybuowania żywności. 
4. Rozwój wolontariatu. 
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej. 
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych. 
 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ:  
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania. 
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie 
mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. 
4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie 
rozpatrywana. 
 
Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę. 
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 
3. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 
5. Prowadzenie księgowości. 
6. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł. 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od ww. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert  
i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. 
Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy: 
- wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera)  
w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 
61-731 Poznań) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30 lub 
złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 
(wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym 
poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do 
godziny 15:30. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  
1 czerwca 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-

rok-2021/  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
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Wielkopolska INFOlinia Wsparcia 

 
FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
O KONKURSIE: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 
 
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu 
Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl dostępnego także za pośrednictwem portalu 
Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”). Wypełnienie oferty  
w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego 
złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty 
(w przypadku gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie 
dotyczy”). 
 
Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie Witkac.pl oraz 
utworzeniem pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną, który należy wydrukować, podpisać przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
UWAGA: Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta 
zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań. Suma kontrolna musi być widoczna i dająca się 
odczytać na każdej stronie oferty. 
 
Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania 
dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanej oferty – należy przygotować ją w Generatorze  
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania 
oferty nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem  
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się  
w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 
wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Przez prowadzenie Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia rozumie się prowadzenie bezpłatnych 
telefonicznych i mailowych porad specjalistów skierowanych do mieszkańców województwa 
wielkopolskiego, świadczonych przez 7 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie. 
 
Infolinia powinna być prowadzone pod jednym ogólnodostępnym numerem telefonu oraz 
jednym adresem mailowym. Dopuszcza się możliwość świadczenia porad poszczególnych 
specjalistów w wyznaczone dni i godziny. Harmonogram ewentualnych dyżurów specjalistów 
powinien być jasny i czytelny dla odbiorcy oraz niezmienny. 
 
Infolinia powinna być skierowana do mieszkańców Wielkopolski, w tym m.in. do: 
1) osób starszych, 
2) rodzin, 
3) osób doświadczających przemocy, 
4) osób z ograniczoną sprawnością i ich opiekunów nieformalnych, 
5) osób z kręgu wysokiego ryzyka, 
6) migrantów. 
 
Wymagania dotyczące doradców Infolinii: 
1) wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne, prawne, z zakresu pracy socjalnej lub 
medyczne z zakresu psychiatrii; 
2) doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia; 
3) wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne; 
4) umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres; 
5) umiejętność podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, w szczególności w sytuacji kryzysu 
psychicznego; 
6) samodzielność i odpowiedzialność. 
 
Celem prowadzenia Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia jest: 
1) zapewnienie wsparcia mieszkańcom Wielkopolski, którzy mogą potrzebować pomocy na 
skutek pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, 
2) zapewnienie osobom zgłaszającym się wsparcia psychologicznego, informacyjnego 
i doradczego, 
3) zwiększanie dostępności do bezpłatnych porad specjalistów, 
4) przeciwdziałanie samotności i izolacji osób starszych w obecnej sytuacji epidemiologicznej, 
5) dostarczenie mieszkańcom informacji o dostępnych formach wsparcia, procedurach 
pomocowych i działaniach jakie można podjąć w sytuacji kryzysu. 
 
Rezultaty zadania: 
1. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Wielkopolski poprzez udzielanie porad telefonicznych i 
mailowych. 
2. Zapewnienie mieszkańcom Wielkopolski wsparcia: psychologicznego, informacyjnego  
i doradczego. 
3. Rozwój wolontariatu. 
4. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej. 
5. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych. 
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KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ:  
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania. 
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie 
mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. 
4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie 
rozpatrywana. 
 
Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę. 
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 
3. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 
5. Prowadzenie księgowości. 
6. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł. 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od ww. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert  
i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  
1 czerwca 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-

rok-2021/  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 

 

http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
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Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej 

niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zadanie skierowane np. do 

dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach 

 
FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
O KONKURSIE: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 
 
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu 
Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl dostępnego także za pośrednictwem portalu 
Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”). Wypełnienie oferty  
w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego 
złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty 
(w przypadku gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie 
dotyczy”). 
 
Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie Witkac.pl oraz 
utworzeniem pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną, który należy wydrukować, podpisać przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
UWAGA: Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta 
zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań. Suma kontrolna musi być widoczna i dająca się 
odczytać na każdej stronie oferty. 
 
Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania 
dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanej oferty – należy przygotować ją w Generatorze  
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania 
oferty nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem  
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się  
w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 



 

34 
 

wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wczesnej wielospecjalistycznej rehabilitacji. 
2. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w projekcie. 
3. Rozwój wolontariatu. 
4. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej. 
5. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych. 
 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ:  
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania. 
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie 
mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. 
4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie 
rozpatrywana. 
 
Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę. 
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 
3. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 
5. Prowadzenie księgowości. 
6. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł. 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od ww. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert  
i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. 
Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy: 
- wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera)  
w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 
61-731 Poznań) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30 lub złożyć przez platformę 
ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez 
platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii 
za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30. 
 
 
 



 

35 
 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  
1 czerwca 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-

rok-2021/  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
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Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin 

 
FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
O KONKURSIE: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 
 
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu 
Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl dostępnego także za pośrednictwem portalu 
Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”). Wypełnienie oferty  
w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego 
złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty 
(w przypadku gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie 
dotyczy”). 
 
Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie Witkac.pl oraz 
utworzeniem pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną, który należy wydrukować, podpisać przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
UWAGA: Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta 
zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań. Suma kontrolna musi być widoczna i dająca się 
odczytać na każdej stronie oferty. 
 
Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania 
dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanej oferty – należy przygotować ją w Generatorze  
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania 
oferty nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem  
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się  
w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 
wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Organizacja wydarzeń na rzecz wielkopolskich rodzin. 
2. Uczestnictwo w działaniach na rzecz wielkopolskich rodzin. 
3. Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z inicjatywami na rzecz 
wielkopolskich rodzin. 
4. Rozwój wolontariatu. 
5.  Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej. 
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych. 
 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ:  
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania. 
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie 
mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. 
4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie 
rozpatrywana. 
 
Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę. 
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 
3. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 
5. Prowadzenie księgowości. 
6. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert  
i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. 
Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy: 
- wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera)  
w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 
61-731 Poznań) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30 lub złożyć przez platformę 
ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez 
platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii 
za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  
1 czerwca 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-

rok-2021/  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
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Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym oraz ich 

rodzinom poprzez działalność hospicyjną. 

 
FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
O KONKURSIE: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań). 
 
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu 
Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl dostępnego także za pośrednictwem portalu 
Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”). Wypełnienie oferty  
w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego 
złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty 
(w przypadku gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie 
dotyczy”). 
 
Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie Witkac.pl oraz 
utworzeniem pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną, który należy wydrukować, podpisać przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
UWAGA: Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta 
zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań. Suma kontrolna musi być widoczna i dająca się 
odczytać na każdej stronie oferty. 
 
Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania 
dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanej oferty – należy przygotować ją w Generatorze  
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Osoby uprawnione do podpisania 
oferty nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem  
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się  
w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 
2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz 
wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym wsparcia poprzez 
działalność hospicyjną. 
2. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami i terminalnie chorych w projekcie. 
3. Zapewnienie wsparcia rodzinom osób z niepełnosprawnościami i terminalnie chorych. 
4. Rozwój wolontariatu. 
5. Rozwój współpracy lokalnej wewnątrz i międzysektorowej.  
6. Upowszechnianie informacji nt. działań projektowych. 
 
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ:  
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące statutową działalność 
w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania. 
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie 
mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. 
4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie 
rozpatrywana. 
 
Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę. 
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem. 
3. Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego. 
5. Prowadzenie księgowości. 
6. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna wnioskowana kwota dotacji przez podmioty uprawnione wynosi 15 000,00 zł. 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od ww. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert  
i Sprawozdań w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. 
Wygenerowaną i złożoną w systemie ofertę należy: 
- wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera)  
w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 
61-731 Poznań) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30 lub 
złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 
(wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym 
poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do 
godziny 15:30. 
 



 

41 
 

 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  
1 czerwca 2021 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-

rok-2021/  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

Tel.: 61/85 67 300 

Email: rops@rops.poznan.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops.poznan.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-otwartym-konkursie-ofert-na-rok-2021/
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Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji  

 
FUNDATOR: 
National Endowment for Democracy 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia 
demokracji. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Wsparcie mogą uzyskać Projekty dążące do: 
- promowania i obrony praw człowieka i praworządności; 
- wspierania wolności informacji i niezależnych mediów; 
- wzmocnienia demokratycznych idei i wartości; 
- promowania odpowiedzialności i przejrzystości; 
- wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
- wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji politycznych; 
- promowania edukacji obywatelskiej; 
- wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów; 
- promowania wolności zrzeszania się; 
- wzmocnienia gospodarki rynkowej. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać lokalne, niezależne organizacje pozarządowe. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet Programu 50.000.000 USD; 
- wysokość w wsparcia maksymalnie. 50.000 USD; 
- wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
15 marca 2021 (e-mail), 26 marca 2021 (portal); 
11 czerwca 2021 (e-mail), 25 czerwca 2021 (portal). 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.ned.org/apply-for-grant/en/  

 

KONTAKT: 

National Endowment for Democracy (NED) 

1025 F Street NW, Suite 800 

Washington, DC 20004 

tel. (202) 378-9700 

info@ned.org  

 

http://www.ned.org/apply-for-grant/en/
mailto:info@ned.org
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Programu KLUB 

FUNDATOR: 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
 
CEL PROGRAMU: 
Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące 
w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra 
aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. 
Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie 
klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, 
organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne 
funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia 
sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu 
sportowego (komponenty fakultatywne). 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), 
których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Na realizację 
Programu w 2021 roku przeznacza się kwotę 40 000 000 zł. Ostateczna wysokość środków 
finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin składania ofert upływa 15 marca 2021 r. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2021 r 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 24 43 289  oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-

2021-r-programu 

klub?fbclid=IwAR1lgaoq528_Gtd6mfUbuSb_tJbxoYqD0f2zQps8tQaKDTb3JqjELdFGXwE.  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

 

http://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu%20klub?fbclid=IwAR1lgaoq528_Gtd6mfUbuSb_tJbxoYqD0f2zQps8tQaKDTb3JqjELdFGXwE
http://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu%20klub?fbclid=IwAR1lgaoq528_Gtd6mfUbuSb_tJbxoYqD0f2zQps8tQaKDTb3JqjELdFGXwE
http://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu%20klub?fbclid=IwAR1lgaoq528_Gtd6mfUbuSb_tJbxoYqD0f2zQps8tQaKDTb3JqjELdFGXwE
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Nabór wniosków w programie pn. Kultura - Interwencje 2021 

 
CEL KONKURSU: 
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. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
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, również on-
line; 

2. organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań 
praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line; 

3. organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, 
wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line. 

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 19 
kwietnia do dnia 29 października 2021 r. z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone  
z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia 
wyników naboru. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać, następujące podmioty realizujące 
zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 
grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji 
celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym 
działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, 
zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia 
wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków 
finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków: 

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

2. organizacje pozarządowe; 
3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, 

prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa); 
4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 
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5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 000 000 zł. 
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, a maksymalna 150 000zł. 
Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania. Wnioskodawca zobowiązany 
jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację zadania. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło oraz szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem: 
www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-
interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021 
 

KONTAKT: 

Narodowe Centrum Kultury  

ul. Płocka 13 01-231 Warszawa 

+48 22 21 00 189 

jsmolinska@nck.pl  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021
mailto:jsmolinska@nck.pl
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Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich – edycja 2021 

 
O PROGRAMIE:  
Celem Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich, jest stworzenie warunków do 
całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Realizacja programu przyczyni się do 
wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie 
jesiennozimowym. Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju 
piłki nożnej w Polsce. W jego ramach tworzona będzie podstawa dla wszelkich innych działań – 
infrastruktura. Niniejszy program jest odpowiedzią na stwierdzony deficyt obiektów tego typu 
i pierwszym przedsięwzięciem o charakterze ogólnopolskim, inicjującym oraz wspierającym 
inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich. U podstaw programu leży 
założenie, oparte o wcześniejsze doświadczenia resortu w zakresie realizacji programów 
dedykowanych konkretnemu rodzajowi infrastruktury sportowej, iż bodźce w postaci dotacji ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, skutecznie zachęcają inwestorów do rozwoju 
bazy sportowej i przekładają się na wzrost liczby danych obiektów. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące 
budowy infrastruktury piłkarskiej w 2 wariantach realizacyjnych: 
1.zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 m x 45 m; 
2. budowa nowego pełnowymiarowego (105 m x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące 
podmioty: 
1.jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną 
i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury 
fizycznej; 
2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, powstałe 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może 
wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w dziedzinie kultury 
fizycznej; 
3.spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść: do 50% 
wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż: 1. 1,5 mln zł w przypadku pierwszego 
wariantu; 2. 3 mln zł w przypadku drugiego wariantu. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wniosek inwestycyjny należy złożyć do 15 marca 2021 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, 
decyduje data stempla pocztowego). 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA 
1. Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, musi przewidywać 

rozpoczęcie robót budowlanych do dnia 30.09.2021 r. 
2. Dofinansowaniem objęte mogą być jedynie zadania inwestycyjne planowane do 

realizacji lub realizowane według stanu na dzień składania wniosku inwestycyjnego. Nie 
ma możliwości uzyskania dofinansowania na zakończone zadanie inwestycyjne. 

3. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie, a jeśli decyzja nie jest wymagana – datę podpisania  
z wykonawcą Protokołu odbioru końcowego. 

4. W przypadku uzyskania decyzji o częściowym pozwoleniu na użytkowanie, zadanie 
inwestycyjne uznaje się za zakończone w zakresie, o jakim mowa w tej decyzji. 

5. Planując wykonywanie robót, należy wziąć pod uwagę zalecenia dotyczące warunków 
prowadzenia robót, określonych przez producentów, w szczególności w zakresie 
dotyczącym minimalnej temperatury oraz dopuszczalnego poziomu wilgotności 
powietrza. 

6. Ostatecznym terminem wyłonienia wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego 
jest dzień 30 czerwca 2022 r. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez 
wnioskodawcę, Minister odstąpi od zawartej umowy, co skutkować będzie utratą 
dofinansowania. 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/sport/program-budowy-zadaszen-boisk-
pilkarskich--edycja-2021 
 
KONTAKT: 
ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa 
+48222500138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-zadaszen-boisk-pilkarskich--edycja-2021
http://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-zadaszen-boisk-pilkarskich--edycja-2021
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Scena dla tańca 2021  

 
O PROGRAMIE: 
Program umożliwia regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach w całym kraju. 
Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją 
projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem 
infrastrukturalnym mogą w ramach PROGRAMU nawiązywać współpracę z zawodowymi 
niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami 
instytucjonalnymi. 
 
CEL KONKURSU: 
Główne cele PROGRAMU są następujące: 
1. Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń 
artystycznych z dziedziny tańca ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej 
oferty spektakli tanecznych lub nie jest prowadzona stała działalność artystyczna w dziedzinie 
tańca. 
2. Budowanie publiczności spektakli tańca. 
3. Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego 
planowania prezentacji spektakli. 
4. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie 
regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek konieczny dojrzewania dzieł  
i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza. 
5. Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi 
i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1.PROJEKTEM mogą być propozycje dotyczące regularnej prezentacji spektakli tańca na danej 
SCENIE stacjonarnie i/lub on-line (minimum 4 pokazy spektakli, przy czym powinny to być 
spektakle różnych zespołów lub różnych artystów indywidualnych lub ten sam spektakl 
kilkukrotnie). 
2. PROJEKTEM mogą być propozycje polegające na prezentacji wybranych spektakli tanecznych 
danego artysty lub zespołu stacjonarnie i/lub on-line na jednej lub kilku SCENACH (minimum  
4 pokazy spektakli tańca). 
3. WNIOSKODAWCA nie jest uprawniony do zgłoszenia spektakli, które mają swoją premierę 
przed datą złożenia WNIOSKU, odbywających się w ramach festiwali oraz projektów 
inwestycyjnych. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Uprawnionymi WNIOSKODAWCAMI są podmioty, które spełniają następujące wymagania: 
A. wymagania formalno-prawne: 
a. państwowe lub samorządowe instytucje kultury, w tym instytucje współorganizowane przez 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, działające na podstawie ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 
194 ze zm.); b. organizacje pozarządowe: – stowarzyszenia (wpisane do rejestru) utworzone na 
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210); p 
r o g r a m s c e n a d l a t a ń c a – e d y c j a 2 0 2 1 s t r . 6 – fundacje utworzone na podstawie 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2016 poz. 40). 
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B. WNIOSKODAWCY, o których mowa w lit. A powyżej: a. powinni dysponować infrastrukturą  
i zapleczem technicznym umożliwiającym regularną prezentację repertuaru tanecznego i/lub b. 
prowadzić zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca i/lub być producentem 
spektaklu lub spektakli posiadającym prawa producenckie do spektaklu lub spektakli oraz 
działać w imieniu zespołu lub artysty. 2. WNIOSKODAWCA jest uprawniony do złożenia 
maksymalnie dwóch WNIOSKÓW. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
W ramach PROGRAMU w 2021 r. INSTYTUT dofinansowuje zakwalifikowany PROJEKT 
maksymalną kwotą 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) brutto. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
1. Nabór WNIOSKÓW do PROGRAMU trwa  do 18 marca 2021 r. do godziny 23:59:59. Wyniki 
naboru zostaną ogłoszone do 19 kwietnia 2021 r. 
2. Do prawidłowego złożenia WNIOSKU obowiązkowe jest posiadanie konta w elektronicznym 
systemie Witkac, dostępnym pod adresem www.witkac.pl. 
3. WNIOSEK należy składać wyłącznie on-line w elektronicznym systemie Witkac do 18 marca 
2021 r. do godziny 23:59:59. 
4. Obowiązkowym jest załączenie do WNIOSKU skanu oficjalnego pisma potwierdzającego 
współpracę WNIOSKODAWCY i PARTNERA/PARTNERÓW przy realizacji PROJEKTU (list 
intencyjny, porozumienie, umowa itp.). 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
1 maja - 30 listopada 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje można znaleźć na  www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=15860 
 
KONTAKT: 
Karolina Dziełak-Żakowska 
karolina.zakowska@imit.org.pl 
tel: 228292005 
Departament Tańca 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.witkac.pl./
http://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=15860
mailto:karolina.zakowska@imit.org.pl
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Program Ochrona zabytków 2021 

 
FUNDATOR: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez 
konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na 
cele publiczne. Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do 
zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach programu 
dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów 
zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie 
prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za 
Pomniki Historii oraz tych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty, mające 
szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, 
jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji. Kluczowym efektem działań 
realizowanych w ramach programu winno być stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego 
funkcjonowania obiektów zabytkowych we współczesnym, podlegającym dynamicznym, 
nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
1. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania; 
2. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla 
zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik 
Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych); 
3. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia 
wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków); 
4. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia 
wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz 
obszarowych). 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać: 
- podmioty posiadające osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
- osoby fizyczne; 
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- jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub 
posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 zł; 
- prognozowany budżet dla Programu 112 625 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
II nabór do 31 marca 2021 roku (dla wszystkich rodzajów zadań) 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

00-071 Warszawa 

tel. (22) 42 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3
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Nabór Wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 przez Radę Państw 

Morza Bałtyckiego  

 
O PROGRAMIE: 
Priorytetem PSF w edycji 2021 będzie wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających 
odporność regionu poprzez promocję włączenia społecznego i ochrony grup społecznych 
szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa. Środki mają m.in. służyć 
wsparciu młodych osób, które utraciły miejsca pracy w hotelarstwie. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB: 
-Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania  
i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. 
Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. 
wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania 
młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych. 
-Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich 
trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny  
i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. 
projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, 
szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są 
również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie 
dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy a także nowych form 
i obszary przedsiębiorczości, jak np. w dziedzinie cyfrowej, współpraca między usługami, np. 
między restauracjami i transportem. 
-Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, 
dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO  
i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec 
ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. 
Szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu 
przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. młodych obywateli których bezpieczeństwo 
ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii z powodu utraty pracy 
w hotelarstwie. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia 
i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące 
z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum 
dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania 
projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz 
dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat, co daje ok. 330 tys. euro 
rocznie. Polska składka do puli środków PSF wynosi 40 tys. euro rocznie. 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków do PSF w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie do 31 marca 
2021.r.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło oraz szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem: 
www.cbss.org/psf/ 
 

KONTAKT: 

CBSS Secretariat 
Momma Reenstiernas Palats, Wollmar Yxkullsgatan 23,118 50 Stockholm, Sweden 
+46 8 440 19 20 
cbss@cbss.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbss.org/psf/
mailto:cbss@cbss.org
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Nabór wniosków Instytutu Książki 

 
O PROGRAMIE: 
Programem objęte są: 

• literatura piękna – proza, poezja i dramat; 
• utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym 

uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski); 
• literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka); 
• utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów 

o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym); 
• literatura dla dzieci i młodzieży; 
• komiks. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Udział finansowy Instytutu Książki jest przeznaczony na sfinansowanie części kosztów 
publikacji dzieła, w tym między innymi: 

• tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język; 
• zakupu licencji prawnoautorskich; 
• druku dzieła. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
W konkursie ofert mogą wziąć udział wydawcy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu 
i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający 
wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je  
w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Corocznie oferty mogą być składane przez zainteresowanych wydawców od 1 lutego do 31 
marca.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert następuje nie później niż do 31 sierpnia tego samego 
roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło oraz szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem:  
www.instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,program-translatorski-

%C2%A9poland,15.html 

 

KONTAKT: 

Instytut Książki 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 

31-148 Kraków 

tel. (+48) 12 61 71 900 

 

 

http://www.instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,program-translatorski-%C2%A9poland,15.html
http://www.instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,program-translatorski-%C2%A9poland,15.html
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Ogłoszono program pn. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 

 
CEL KONKURSU: 
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. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Z uwagi na ogólny charakter Program rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których 
można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy: 

1. Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu 
przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć 
wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego 
spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej 
współzawodnictwo sportowe. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią 
funkcje nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, 
ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, 
ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w 
niniejszym Programie. 

2. Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla 
sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów 
sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, 
służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów 
umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe 
będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej 
infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań dedykowane są 
w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami 
sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie 
silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności. 

3. Trzecią grupą zadań są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) 
infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, 
stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej 
współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo zachęca do tego, aby nowo tworzona baza 
infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami 
uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać: 

1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.),posiadające 
osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej; 

2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu),prowadzące działalność 
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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; 

3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do przyznania w ramach dofinansowań 
w Programie - Edycja 2021 wynosi 250 mln zł. Maksymalna procentowa wysokość udzielanego 
dofinansowania, jest uzależniona od rodzaju zadania inwestycyjnego: 

I. Dofinansowanie inwestycji wpisujących się w pierwszą (obiekty przyszkolne) i trzecią 
(infrastruktura ogólnodostępna) grupę zadań może wynieść:  

1. do 33% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na 
terenie gminy, której wskaźnik G przekracza 80% wskaźnika Gg, o którym mowa 
w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz.38), 

2. do 50 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na 
terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 80% wskaźnika Gg; 

3. do 70 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na 
terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg; 

4. do 70% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono 
budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, na terenie której nie 
istnieje taki obiekt. Fakt braku na terenie gminy pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej, wnioskodawca potwierdza w formie pisemnego oświadczenia; 

5. do 80% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono 
obiektu sportowego uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, 
zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie 
ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów 
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu (Dz. U. z 2020r. poz. 764 z późn.zm.), 

6. do 50% wydatków kwalifikowanych zadania w przypadku, gdy jest ono 
realizowane przez powiat (z wyłączeniem gmin na prawach powiatu), którego 
wskaźnik P nie przekracza 75% wskaźnika Pp, o którym mowa w art. 22 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powiat, którego wskaźnik P 
przekracza 75% wskaźnika Pp, może otrzymać dofinansowanie na poziomie do 
33% wydatków kwalifikowanych zadania. 

II. Dofinansowanie zadań należących do drugiej grupy (modernizacja obiektów służących 
klubom sportowym) może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych – bez względu 
na wskaźnik G, nie więcej jednak niż 3,5 mln zł w przypadku pływalni lub lodowiska oraz 
nie więcej niż 2,5 mln zł w przypadku innych obiektów. 

III. Niezależnie od maksymalnej procentowej wysokości dofinansowania pojedynczego 
zadania inwestycyjnego obowiązują również ograniczenia kwotowe (w mln zł), zgodnie 
z wartościami ujętymi w tabeli zamieszczonej w Programie (odnosi się ona wyłącznie do 
zadań z grupy pierwszej i trzeciej). 
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Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych musi wynieść: 

1. 600 tys. zł dla zadań z pierwszej i trzeciej grupy zadań inwestycyjnych; 
2. 300 tys. zł dla zadań z drugiej grupy zadań inwestycyjnych. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-
polska--edycja-2021  
 
KONTAKT: 
Ministerstwo Sportu 
ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa 
+48222443264 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska--edycja-2021
http://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska--edycja-2021
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Program Edukacja  

 
O PROGRAMIE: 
Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy 
Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. 
Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów: 

• Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry 
• Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym 
• Komponent III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania 

kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego 
• Komponent IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania 

oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem 
VET i zawodowego kształcenia ustawicznego) 

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Szczegółowy katalog kwalifikowalnych Wnioskodawców różni się w zależności od komponentu. 
Kwalifikowalność Wnioskodawcy będzie weryfikowana na podstawie dokumentów 
rejestracyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających zakres działalności 
Wnioskodawcy.  
Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu. W przypadku 
złożenia kilku wniosków w ramach tego samego komponentu przez jedną instytucję ocenie 
podlega ostatni ze złożonych wniosków według kolejności zgłoszeń. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI :  
Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi  14 381 096 EUR. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Dokumenty konkursowe należy składać w terminie do 12 kwietnia 2021 (do 16:00) 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.education.org.pl/kategoria_naboru/ii-
nabor/ 
 
KONTAKT: 
FRSE 
Program Edukacja 
Aleje Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa 
tel. +48/22 46 31 650 
fax +48/22 46 31 028 
edukacja.eog@frse.org.pl 
www.education.org.pl/ 
 

 

 

http://www.education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/
http://www.education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/
mailto:edukacja.eog@frse.org.pl
http://www.education.org.pl/
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Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 

CEL PROGRAMU  
Wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży, stworzenie 
zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans 
reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem 
igrzysk olimpijskich. 
Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez: 

• zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia 
poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we 
współzawodnictwie międzynarodowym, 

• zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny 
nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie 
treningowym, 

• wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych. 
Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać: 

• polskie związki sportowe; 
• Polski Komitet Olimpijski; 
• stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające  

w obszarze kultury fizycznej. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach 
wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego, 

• współzawodnictwo sportowe, 
• organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej. 

Na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 112 900 000 zł. 
nie może być finansowany ze środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

• 31 maja 2021 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników 
w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego 
oraz współzawodnictwa sportowego; 

• 30 września 2021 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło oraz szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem: 
www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-
sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku 
 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

 

http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku
http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku
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Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej  

 
O PROGRAMIE: 
Z końcem kwietnia 2020 r. został uruchomiony specjalny program pożyczek dla podmiotów 
ekonomii społecznej w związku z panującą w kraju sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną 
przez epidemię koronawirusa. Zainteresowanie jest bardzo duże – wsparcie otrzymało już 140 
podmiotów, a liczba ta stale wzrasta. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, 
centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami 
pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych 
współpracujących z BGK. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub 
operacyjne, w tym np.: 
1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), 
2) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 
4) zatowarowanie, półprodukty itp., 
5) koszty administracyjne, 
6) koszty zakupu drobnego wyposażenia. 
Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi wybrani przez BGK. Ich 
lista jest dostępna na stronie bgk.pl 
– Organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły 
otrzymać wsparcie na przykład na wynagrodzenia czy podtrzymanie produkcji. W spółdzielniach 
socjalnych, centrach integracji społecznej i warsztatach terapii zajęciowej pracują ludzie z pasją. 
Podtrzymanie funkcjonowania tych podmiotów w czasie pandemii jest naszym obowiązkiem. 
W ten sposób inwestujemy w przyszłość. A środki na ten cel wygospodarowaliśmy ze zwrotów 
z pożyczek udzielanych w Programie Kapitał Ludzki, realizowanym w latach 2007-2013. Dziś 
włączamy je do Funduszowego Pakietu Antywirusowego – mówi Małgorzata Jarosińska-
Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Z pożyczki płynnościowej, będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej (PES). To 
organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, a wypracowane zyski przeznaczają na 
realizację celów statutowych. Najczęściej jest to praca na rzecz osób wykluczonych, 
bezrobotnych, z niepełnosprawnościami. PES bardzo często angażują się w rozwiązywanie 
problemów społeczności lokalnych. 
Do ubiegania się o Jednostkową Pożyczkę uprawnione będą następujące Podmioty Ekonomii 
Społecznej: 
1)     przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205, z późn. zm.); 
2)     podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
a. Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), 
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b. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.); 
3)     organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
688, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile 
udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%; 
4)     spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 275, z późn. zm.). 
Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej 
działalności statutowej, przez minimum 12 miesięcy i posiadanie przynajmniej jednego 
zamkniętego roku obrotowego. Organizacja powinna także spełniać kryterium mikro, małego 
lub średniego przedsiębiorcy. Podmiot powinien posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego 
zobowiązania wraz z odsetkami i wykazywać realne źródła spłaty tych zobowiązań. Podmiot, by 
ubiegać się o Pożyczkę Płynnościową musi spełniać łącznie wszystkie wymienione powyżej 
warunki. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu 
uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym z działalności gospodarczej lub 
odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 100 tys. zł.; 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Nabór do 30 czerwca 2021 r 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło oraz szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem: 
www.bgk.pl  
 

KONTAKT: 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 

801 598 888, +48 22 475 8888 

bgk@bgk.pl 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgk.pl/
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Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru 

wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży pn. „Mały wielki Polak – 

nadzieje olimpijskie” w 2021 roku 

 
CEL PROGRAMU  
Wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w kategoriach 
wiekowych młodzika i juniora młodszego (zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego – 
Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo) oraz wyselekcjonowanie 
utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w kadrach narodowych  
w wyższych kategoriach wiekowych polskich związków sportowych, poprzez zapewnienie 
optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- polskie związki sportowe; 
- Polski Komitet Olimpijski; 
- stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze 
kultury fizycznej. 
Na realizację Programu Minister w 2021 roku przeznaczył środki finansowe w wysokości 8 000 
000 zł. 
Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków 
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do 
przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację 4 zadania nie może być 
mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze 
środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło oraz szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem: 
www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-
fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-
pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku 
 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku
http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku
http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku
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Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2021 zadań  

z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze 

szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek 

samorządu terytorialnego 

 
FUNDATOR: 
Ministerstwo Sportu 
 
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; 
- lekkoatletyka; 
- łyżwiarstwo figurowe; 
- piłka ręczna; 
- piłka siatkowa; 
- tenis stołowy; 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- 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 : 
Budżet Programu na rok 2021: 24 000 000,00 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 czerwca 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-

fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-

wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-

osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

Stypendia krajowe 

• Program EduLider 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 14 marca 2021 r.  

info@teachforpoland.org  

www.teachforpoland.org  

 

• Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia 

Dla: tancerze  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 15 marca 2021 r.  

reorientacja@imit.org.pl 

imit.org.pl 

 

• 28. edycja Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI Polska 

Dla: uczniowie  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 19 marca 2021 r.  

sekretariat@uski-polska.edu.pl  

www.uski-polska.edu.pl  

 

• Stypendium Projektowe Vectorworks 

Dla: studenci, absolwenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 31 marca 2021 r.  

academicteam@vectorworks.net  

www.vectorworks.net/scholarship  

 

• Program stypendialny HORYZONTY 

Dla: uczniowie 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 31 marca 2021 r.  

biuro@efc.edu.pl  

www.efc.edu.pl  

 

• Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas 

Dla: uczniowie  

Zasięg: ogólnopolski 

mailto:info@teachforpoland.org
http://www.teachforpoland.org/
mailto:reorientacja@imit.org.pl
mailto:sekretariat@uski-polska.edu.pl
http://www.uski-polska.edu.pl/
mailto:academicteam@vectorworks.net
http://www.vectorworks.net/scholarship
mailto:biuro@efc.edu.pl
http://www.efc.edu.pl/
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Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2021 r. 

klasa@bnpparibas.pl  

www.bnpparibas.pl/fundacja  

 

• Stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 2021 

Dla: uczniowie, studenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r. 

stypendia@dzielo.pl  

www.dzielo.pl  

 

• Stypendium Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation 

Dla: doktoranci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r. 

wkalita@ippt.pan.pl  

www.cmrsf.ca  

 

• Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego XII edycja 

Dla: studenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2021 r. 

wniosek.wilenszczyzna@gmail.com  

www.stypendium.eu 

 

• Konkurs stypendialny Fundacji En Arche 

Dla: studenci, doktoranci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 r. 

stypendium@enarche.pl  

www.enarche.pl    

 

• Stypendia scenariuszowe PISF 

Dla: absolwenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 19 września 2021 r. 

pisf@pisf.pl  

www.pisf.pl  

 

 

 

mailto:klasa@bnpparibas.pl
http://www.bnpparibas.pl/fundacja
mailto:stypendia@dzielo.pl
http://www.dzielo.pl/
mailto:wkalita@ippt.pan.pl
http://www.cmrsf.ca/
mailto:wniosek.wilenszczyzna@gmail.com
http://www.stypendium.eu/
mailto:stypendium@enarche.pl
http://www.enarche.pl/
mailto:pisf@pisf.pl
http://www.pisf.pl/
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• Program Stypendialny Fundacji Śnieżki Twoja Szansa 

Dla: uczniowie, studenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 31 września 2021 r.  

fundacja@twojaszansa.org.pl  

www.twojaszansa.org.pl   

 

• Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej 

Dla: absolwenci, doktoranci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 listopada 2021 r. 

stypendia@hipokrates.org  

www.stypendia.nil.org.pl  

 

Stypendia zagraniczne 

Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych: 

• European Cross-Border Grants dla dziennikarzy 2021 
Dla: absolwenci  
Zasięg: ogólnopolski 
Termin składania wniosków: 11 marca 2021 r. 
www.investigativejournalism.eu  
 

• Stypendia na badania w Bretanii 2021 
Dla: naukowcy 
Zasięg: ogólnopolski 
Termin składania wniosków: 15 marca 2021 r. 
msca-bienvenue@bretagne.bzh  
www.msca-bienvenue.bretagne.bzh  
 

• Program stypendialny im. Piny Bausch 
Dla: absolwenci  
Zasięg: ogólnopolski 
Termin składania wniosków: 15 marca 2021 r. 
fellowship@pinabausch.org  
www.pinabausch.org     
 

• Snowdon Masters – stypendia na studia magisterskie 2021 
Dla: absolwenci  
Zasięg: ogólnopolski 
Termin składania wniosków: 6 kwietnia 2021 r. 
info@snowdontrust.org  
www.snowdontrust.org  

mailto:fundacja@twojaszansa.org.pl
http://www.twojaszansa.org.pl/
mailto:stypendia@hipokrates.org
http://www.stypendia.nil.org.pl/
http://www.investigativejournalism.eu/
mailto:msca-bienvenue@bretagne.bzh
http://www.msca-bienvenue.bretagne.bzh/
mailto:fellowship@pinabausch.org
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzebujesz pomocy? 
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Więcej informacji, zajdziesz na naszej stronie w zakładce ”FUNDUSZE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


