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Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

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

formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, 

mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych. 

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność 

swojej organizacji: stowarzyszenia, fundacji czy klubu 

sportowego. Na stronie www.ngo.leszno.pl w zakładce 

FUNDUSZE  zamieszczane  są informacje   o  aktualnych   

konkursach i dotacjach.  

Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je 

zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na naszą stronę!  

 

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

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

z niej skorzystać!  

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna 

prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie: 

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

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

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

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych; 

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT:  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21 a 

Tel. 65 529 54 03 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Infrastruktura Bibliotek 

 

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

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

 

CELE PROGRAMU: 

1. Dostosowanie bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych 

standardów obiektów użyteczności publicznej. 

2. Stworzenie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych  

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

3. Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności 

poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek. 

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

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

W pierwszym roku realizacji zadania wnioskodawca ma obowiązek wnioskować o co najmniej 

20% całkowitej kwoty dofinansowania. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE: 

Budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu 

budowlanego, wraz z jego wyposażeniem. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi 

instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione 

organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: 

gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska 

do 100.000 mieszkańców. 

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:  

Od 500.000 do 2.250.000 zł. 

– Grupa I wnioskodawców = 85%, 

– Grupa II wnioskodawców = 75%, 

– Grupa III wnioskodawców = 65%.  

Minimalne progi wkładu własnego: 

– Grupa I wnioskodawców = 15%, 

– Grupa II wnioskodawców = 25%, 

– Grupa III wnioskodawców = 35%. 

Wnioskodawcę zalicza się do właściwej grupy na podstawie stosunku wskaźnika dochodów 

podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G) do wskaźnika dochodów 

podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg), wg danych opublikowanych przez 

Ministerstwo Finansów, aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków. 

Aktualne konkursy 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 9 sierpnia 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek-2021-

2025,44.html  

 

KONTAKT: 

Instytut Książki 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 

31-148 Kraków 

Anna Zagórska 

a.zagorska@instytutksiazki.pl  

T: 694 268 148 

Beata Najbar 

b.najbar@instytutksiazki.pl  

T: 12 61 71 911, 509 868 356 

 

Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”  

II edycja 

 

ORGANIZATOR: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

CEL KONKURSU: 

Konkurs ma na celu: 

• kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie; 
• tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach 

lokalnych; 
• promocję zdrowego trybu życia; 
• promowanie wolontariatu sportowego; 
• podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie 

marginalizacji i patologiom społecznym; 
• rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej; 
• promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej; 
• edukację patriotyczną poprzez sport; 
• tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach; 
• inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, 

społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem. 

  

http://www.instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek-2021-2025,44.html
http://www.instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,infrastruktura-bibliotek-2021-2025,44.html
mailto:a.zagorska@instytutksiazki.pl
mailto:b.najbar@instytutksiazki.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Priorytety konkursu to: 

• tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia 
sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, 
kobiet, seniorów; 

• organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz 
organizacja campów; 

• wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak  
i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne 
wydarzenia; 

• wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia 
aktywizujących lokalne społeczności; 

• wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń 
historycznych lub osób, 

• wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które  
z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych; 

• pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy 
o sportowcach. 

W ramach konkursu przewidziano do realizacji następujące zadania: 
• Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci  

i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. 
• Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń 

sportowych. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności 
statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności 
związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione 
w otwartym konkursie. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Do rozdysponowania pozostała kwota w łącznej wysokości 2 033 000, 00 zł. 

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych 
lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów 
zadań. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny 
– nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpnia 2021 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-

zakresu-programu-sportowe-wakacje--ii-edycja 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje--ii-edycja
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2021-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje--ii-edycja
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Program "Polski Inkubator Rzemiosła" – startuje konkurs! 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu 

gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału 

instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju 

przedsiębiorczości i kształcenia dualnego 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji 

w celu wsparcia działalności samorządu gospodarczego rzemiosła poprzez rozwój potencjału 

infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych, rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła 

oraz partnerstwa lokalne. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dotację w ramach Konkursu ubiegać się mogą jedynie organizacje rzemieślnicze rozumiane 

jako: 

 Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP);  

 34 izby rzemiosła i przedsiębiorczości; 

 cechy rzemiosł i przedsiębiorczości, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego. Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu 

organizacji pożytku publicznego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 20 tys. PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:   

Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: projekty mogą być realizowane w terminach: 

• do 30 września 2021 w Ścieżce nr 1, 
• do 31 grudnia 2021 w Ścieżce nr 2 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.niw.gov.pl/program-polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/  

 

KONTAKT: Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła 

Edycja 2021 będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numer telefonu  

601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na 

adres: pir@niw.gov.pl. 

  

https://www.niw.gov.pl/program-polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/
mailto:pir@niw.gov.pl
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Polski Inkubator Rzemiosła 

 

ORGANIZATOR: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

 

CEL KONKURSU: 

Wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego  

i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym 

dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych (Zadanie nr 1). 

W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki: 

Ścieżka 1: „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”. 

Ścieżka 2: „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw 

lokalnych”. 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w dwóch ścieżkach jednocześnie. 

W ramach ścieżki 1 przewidziano udzielenie dofinansowania na doposażenie organizacji 

rzemieślniczych w sprzęt techniczny (sprzęt IT). 

W ramach ścieżki 2 przewidziano wsparcie dla organizacji partnerstw lokalnych z udziałem 

organizacji rzemieślniczych oraz kampanii fundraisingowych organizacji rzemieślniczych. 

Zadania możliwe do dofinansowania w ramach ścieżki 2: 

– tworzenie stron internetowych organizacji rzemieślniczych; 

– materiały promocyjne na działania promocyjne, informacyjne oraz edukacyjne na rzecz 

kształcenia dualnego; 

– szkolenia dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych oraz kadry pracowników organizacji 

rzemieślniczych w zakresie kompetencji marketingowych, w tym pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych; 

– podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr pracowników organizacji rzemieślniczych,  

z uwzględnieniem doradztwa zawodowego; 

– analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu 

gospodarczego rzemiosła, w tym związanych z przygotowywaniem wykwalifikowanych kadr w 

rzemiośle; 

– doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego 

rzemiosła; 

– budowa oraz funkcjonowanie partnerstw lokalnych z udziałem organizacji rzemieślniczych.

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje rzemieślnicze rozumiane jako: 

– Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP); 

– 34 izby rzemiosła i przedsiębiorczości; 

– cechy rzemiosł i przedsiębiorczości, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

Wnioskodawcy nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

100%, maks. 20.000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 11 sierpnia 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.niw.gov.pl/polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/  

 

KONTAKT: 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

T: 601 901 327, pn. – pt. w godz. 10:00-15:00 

pir@niw.gov.pl  
 

Konkurs Ministra Obrony Narodowej 

 

ORGANIZATOR: Minister Obrony Narodowej 

 

CEL KONKURSU: 

Celem zadania konkursowego jest: 

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

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

3. Budowanie pozytywnego wizerunku wojska Polskiego. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Zaprezentowanie kunsztu artystycznego wykonawców – artystów-amatorów z klubów 

wojskowych. 

2. Doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie warsztatów artystycznych 

dla wykonawców - artystów-amatorów z klubów wojskowych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są: 

• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, 
fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały 
stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, 
cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze); 

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

http://www.niw.gov.pl/polski-inkubator-rzemiosla-startuje-konkurs/
mailto:pir@niw.gov.pl
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innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia  
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego; 

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
• spółdzielnie socjalne; 
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Na realizację zadania przeznaczono 150 00 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Ostateczny termin składania ofert upływa 13 sierpnia 2021 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-092021wddekid    

 

KONTAKT: 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. 

Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl. 

 

Program Inwestycji Strategicznych 

 

ORGANIZATOR: Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

CEL KONKURSU: 

Celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty  

i miasta lub ich związki. 

JST/związek JST może złożyć maks. 3 wnioski o dofinansowanie w jednej edycji naboru: 

– pierwszy wniosek nie ma kwotowego ograniczenia, 

– kwota drugiego wniosku nie może przekroczyć 30 mln złotych, 

– kwota trzeciego nie może przekroczyć 5 mln zł. 

Sposób wypłacania dofinansowania: 

1. W przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po 

zakończeniu inwestycji. 

2. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 

transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów 

inwestycji). 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-092021wddekid
mailto:wDEKiD@mon.gov.pl
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Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach 

wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu dostępne będą dwa 

okna płatnicze. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadania inwestycyjne w ramach obszarów pogrupowanych od najbardziej do najmniej 

priorytetowych. 

Priorytet 1: 

1. Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej. 

2. Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni. 

3. Budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego. 

4. Budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego. 

5. Budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, 

przetwarzanie biologiczne, segregacja. 

6. Odnawialne źródła energii. 

Priorytet 2: 

1. Tabor z napędem zeroemisyjnym. 

2. Budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego. 

3. Budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej. 

4. Budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej. 

5. Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych. 

6. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych. 

7. Innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce. 

8. Rewitalizacja obszarów miejskich. 

9. Budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej. 

10. Budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej. 

Priorytet 3: 

1. Budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej. 

2. Budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni. 

3. Budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej. 

4. Budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego. 

5. Tabor transportu kolejowego. 

6. Tabor transportu tramwajowego. 

7. Tabor z napędem niskoemisyjnym. 

8. Budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej. 

9. Gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie. 

10. Budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego. 

11. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej. 

12. Budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej. 

13. Rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych. 

Priorytet 4: 

1. Tabor zbiorowego transportu drogowego. 

2. Tabor zbiorowego transportu wodnego. 

3. Budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej. 
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4. Budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości. 

5. Budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych. 

6. Inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Związki jednostek samorządu terytorialnego.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

- priorytet 1: maks. 95% wartości inwestycji,  

- priorytet 2: maks. 90% wartości inwestycji,  

- priorytet 3: maks. 85% wartości inwestycji,  

- priorytet 4: maks. 80% wartości inwestycji. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 15 sierpnia 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.bgk.pl/aktualnosc/zmiany-w-rzadowym-funduszu-polski-lad-program-inwestycji-

strategicznych/?p=&cHash=4dfc5390e8db954dcdb87177d91ed7b0  

 

KONTAKT: 

Krzysztof Antczak - 22 475 20 00 

Katarzyna Dworska - 22 475 20 00 

 

Konkurs fotograficzny “Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” 

 

FUNDATOR: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

O KONKURSIE: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu naboru 

zgłoszeń w ramach proekologicznego konkursu fotograficznego dla dzieci ze szkół 

podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”. 

Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie autorskiej pracy z odpadów, w tym z plastiku, 

metalu, papieru lub innych opakowań głównie z materiałów niedegradowalnych. Praca może 

przybrać dowolną formę np. rzeźby lub instalacji. Każdy z uczestników może nadesłać 

maksymalnie 1 pracę (fotografię) prezentującą jedną autorską pracę (rzeźbę, instalację etc.)  

z odpadów. Technika wykonania fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).  

 

http://www.bgk.pl/aktualnosc/zmiany-w-rzadowym-funduszu-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych/?p=&cHash=4dfc5390e8db954dcdb87177d91ed7b0
http://www.bgk.pl/aktualnosc/zmiany-w-rzadowym-funduszu-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych/?p=&cHash=4dfc5390e8db954dcdb87177d91ed7b0
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CEL KONKURSU: 

Poprzez udział w konkursie, w którym de facto wykorzystane będą odpadki i śmieci, 

organizatorzy pragną zachęcić dzieci a za ich pośrednictwem również dorosłych do dbania  

o przestrzeń lokalną, a szczególnie pobliskie środowisko przyrodnicze. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 7 do 15 lat (szkoła podstawowa) z obszaru 

wiejskiego, z wyjątkiem dzieci pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR 

w stosunku cywilnoprawnym). Do udziału w konkursie konieczna jest zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

 

NAGRODY:  

W dniu 31 sierpnia br. ogłoszone zostaną wyniki konkursu i nastąpi uhonorowanie wszystkich 

uczestników drobnymi upominkami m.in. ekologicznymi artykułami papierniczymi i szkolnymi 

oraz artykułami z elementami odblaskowymi z logo ARiMR, a laureatów I, II i III miejsca 

wartościowymi nagrodami rzeczowymi. 

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że zdjęcia 

zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać wykorzystane w kalendarzach lub innych 

wydawnictwach realizowanych przez ARiMR. 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH: 

Nabór prac konkursowych trwa do 16 sierpnia 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-

pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html  

 

KONTAKT: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oddział wielkopolski 

ul. Strzeszyńska 36, Poznań 

Sekretariat  tel. 61 84 53 833, 

 

Konkurs pn. Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie 

 

ORGANIZATOR: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wniosków złożonych przez wnioskodawców, 

zapewniających realizację przedsięwzięć z zakresu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży lub 

studentów, zwanej dalej „wymianą młodzieży”, zorganizowanych z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności uwzględniających następujące zadania: 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html
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1. rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej 
Polskiej i Federacji Rosyjskiej; 

2. budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Rzeczypospolitej Polskiej 
i Federacji Rosyjskiej; 

3. budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności 
narodowej i kulturowej; 

4. wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń; 
5. nauczanie o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów; 
6. utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Jeden projekt polega na zorganizowaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 

co najmniej czterech spotkań uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu (nie 

wliczając opiekunów) z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić 

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą 

swobodnie się ze sobą kontaktować. Podczas projektu młodzież realizuje program 

przedsięwzięcia określony przez jeden z wybranych tematów przewodnich. 

 

Temat przewodni wymiany młodzieży, wokół której należy zbudować program przedsięwzięcia, 

ustala wnioskodawca. Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież 

w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół 

wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. 

Środki finansowe z dotacji celowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mogą 
zostać wykorzystane na pokrycie kosztów: 

1. wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia,  
w tym wynagrodzenie koordynatora przedsięwzięcia, 

2. koszt podróży, 
3. koszt zakwaterowania i wyżywienia, 
4. koszt wynajmu pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, 
5. koszt tłumaczenia, 
6. koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
7. koszt druku i publikacji. udokumentowania przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia, 
8. biletów wstępu do instytucji kultury, 
9. transportu lokalnego, 
10. wynagrodzenie księgowego, 
11. koszt materiałów biurowych, 
12. koszt usług pocztowych, 
13. koszt usług kserograficznych. 

Koszty obsługi przedsięwzięcia, w tym koszty administracyjne, oraz inne koszty pokrywane ze 
środków finansowych z dotacji celowej Centrum nie mogą stanowić więcej niż 10% całości 
kwoty tej dotacji. 90% dotacji Centrum musi zostać przeznaczone na koszty merytoryczne. 
Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy  
o dofinansowania przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń  

i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych. Wnioskodawca może złożyć jeden 

wniosek. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc 

udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 16 sierpnia 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

http://cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2021_zdalnie.html 

 

KONTAKT: 

W przypadku pytań pomocą służy p. Robert Śmigielski, + 48 22 295 00 44, +48 602 680 948, 

smigielski@cprdip.pl 

 
Wzory dokumentów: 
Ogłoszenie_o_konkursie_PRWM2021Zdalnie.pdf 
Regulamin_konkursu_PRWM2021Zdalnie.pdf 
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

 

ORGANIZATOR: Biblioteka Narodowa 

 

O PROGRAMIE: 

Nabór wniosków jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

i jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Grupa 

docelowa: czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0. 

będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej 

zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze 

księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające 

użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub 

synchrobooków także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na 

dobę i 7 dni w tygodniu. 

Wnioskodawcy, w których wnioskach stwierdzono błędy o charakterze formalno-prawnym, 

otrzymują na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych 

http://cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2021_zdalnie.html
mailto:smigielski@cprdip.pl
http://cprdip.pl/assets/media/Wymiana_mlodziezy/2021_online/Ogloszenie_o_konkursie_PRWM2021Zdalnie.pdf
http://cprdip.pl/assets/media/Wymiana_mlodziezy/2021_online/Regulamin_konkursu_PRWM2021Zdalnie.pdf
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błędach i mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji przez 

organizatorów. 

 

CEL PROGRAMU: 

Program ma na celu wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez 

wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać 

biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury oraz inne 

samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do 

rejestru instytucji kultury). 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Publikacje w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki 

mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimedia, publikacje nutowe  

i kartograficzne, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze 

wydanie czy wznowienie, drukowane czasopisma kulturalne i społecznokulturalne,  

2. Usługę zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub 

synchrobooków. 

Środki nie mogą zostać przeznaczone na zakup podręczników szkolnych, bryków, skrótów  

i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, 

kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, książek  

i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, gazet, czasopism regionalnych, 

czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do 

rejestru instytucji kultury); 

2. Inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane 

do rejestru instytucji kultury), 

które na dzień składania wniosku o dofinansowanie korzystają przynajmniej z jednego terminala 

cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Min. 1.500 zł, 20-50-%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 16 sierpnia 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-

zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2021  

 

  

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2021
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2021


 

16 
 

KONTAKT: 

Zespół do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 

lata 2021-2025”,  
Krystyna Grabowska 

T: (22) 608 28 38  

k.grabowska@bn.org.pl  

 

Przedłużono termin naboru wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju 

Międzynarodowych Domów Spotkań 

 

ORGANIZATOR: 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

 

CEL KONKURSU: 

Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami 

w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie 

dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski. 

Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci MDS, dysponującej wysokiej jakości 

ofertą programową, spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego, 

podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz rynku pracy i edukacji. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów: 

1. Priorytet 1 Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań 
• Ścieżka 1a: Wsparcie działalności programowej istniejących międzynarodowych 

domów spotkań, 
• Ścieżka 1b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego istniejących międzynarodowych 

domów spotkań. 
2. Priorytet 2 Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań 

• Ścieżka 2a: Wsparcie działalności programowej nowopowstających 
międzynarodowych domów spotkań, 

• Ścieżka 2b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających 
międzynarodowych domów spotkań. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w Konkursie są: 

• 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, 

mailto:k.grabowska@bn.org.pl
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• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 

• spółdzielnie socjalne, 

• koła gospodyń wiejskich. 

Uprawniona organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach Konkursu wyniesie  

w 2021 r. 2 707 500 zł oraz szacunkowo 2 707 500 zł w 2022 r. i szacunkowo 2 707 500 zł  

w 2023 r. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest 

wymagane. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin naboru wniosków w ramach konkursu został przedłużony do dnia 16 sierpnia 2021 r. 

do godz. 09:00. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://niw.gov.pl/miedzynarodowe-domy-spotkan-edycja-2021-wydluzenie-terminu/ 

 

KONTAKT: 

Szczegółowe informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów 

Spotkań Edycja 2021 będzie można uzyskać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 

601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: 

mds@niw.gov.pl 

 

Konkurs ofert pn.: Przez sport do wojska 

 

ORGANIZATOR: Minister Obrony Narodowej 

 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na: 

1. Podniesienie sprawności fizycznej u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy 
rezerwy oraz pracowników wojska; 

2. Poprawę sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży  
z klas mundurowych oraz zrzeszonej w proobronnych organizacjach pozarządowych; 

3. Podniesienie poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych 
zajęć o charakterze sportowo-obronnym; 

4. Popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wojskowej; 
5. Promowanie pozytywnych wartości kształtowanych przez sport wśród członków 

proobronnych organizacji pozarządowych; 

https://niw.gov.pl/miedzynarodowe-domy-spotkan-edycja-2021-wydluzenie-terminu/
mailto:mds@niw.gov.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizacje: 

• zajęć o charakterze sportowym i sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną 
żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych 
i członków proobronnych organizacji pozarządowych, jak również społeczności lokalnej 
(w tym: kursy sprawnościowe, zawody, mistrzostwa, szkolenia); 

• programów i przedsięwzięć promujących uprawianie różnych form aktywności fizycznej 
(np. biegi długodystansowe, biegi na orientację, strzelectwo, sporty walki); 

• obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków 
proobronnych organizacji pozarządowych. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są: 

• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, 
fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały 
stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, 
cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze); 

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

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielnie socjalne; 
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2021 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-102021wddekid 

 

KONTAKT: 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. 

Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl. 

Materiały 
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 

Ogłoszenie_Otwartego_Konkursu_Ofert_nr_ew_10_2021_WD_DEKiD.pdf 2.72MB  

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-102021wddekid
mailto:wDEKiD@mon.gov.pl
https://www.gov.pl/attachment/8d2d4016-fe6b-426e-b744-854e2ef6312d
https://www.gov.pl/attachment/8d2d4016-fe6b-426e-b744-854e2ef6312d
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Przedłużono termin składania wniosków w ramach VII edycji programu Placówka  

 

FUNDATOR: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest wspieranie poszukiwań teatralnych poprzez stworzenie finansowych  
i organizacyjnych możliwości pracy nad nimi ze środków i przy wykorzystaniu infrastruktury 
Instytutu Teatralnego. Pod pojęciem „projekt” rozumiane są propozycje obejmujące wszystkie 
odmiany współczesnej sztuki scenicznej, także łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, 
mediami, aktywizmem społecznym itp. Projektem może być zarówno pomysł na 
przedstawienie/performance, jak też precyzyjnie określony etap procesu twórczego, czy 
twórczo-badawczego. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Instytut zamierza wspierać zwłaszcza te projekty, które proponują podjęcie poszukiwań 
dążących do stworzenia oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz 
prezentujących oryginalne metody pracy, nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie 
nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego. W VII edycji programu wobec 
przedłużającej się sytuacji pandemii, przymusowego zamknięcia i utrudnionego powrotu do 
wcześniej praktykowanych form i aktywności twórczej, a także w związku z konsekwencjami 
finansowymi dla środowiska, szczególnie zależy nam na wspieraniu działań performatywnych 
realizowanych w świecie realnym lub wirtualnym (radio, Internet), które pozwolą 
twórcom/twórczyniom i odbiorcom/odbiorczyniom doświadczać tego, co najważniejsze, czyli 
spotkania (z zachowaniem obostrzeń np. fizycznego dystansu). 
Najwyżej oceniane będą te projekty, które nie będą prostym przeniesieniem, nagraniem, czy 
streamingiem, a prawdziwym poszukiwaniem nowych dróg kontaktu lub twórczym 
adaptowaniem form i narzędzi już istniejących. 
Czas realizacji projektu zależny jest od jego wymagań i możliwości Instytutu. Projekt musi być 
zrealizowany, zaprezentowany i rozliczony od lutego do grudnia kolejnego roku 
kalendarzowego (tj. w 2022 roku). 

Instytut wyklucza możliwość tzw. koprodukcji Twórców/Twórczyń z innymi instytucjami  
w trakcie uczestnictwa w programie i pracy nad projektem. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W ramach Programu wspierane będą wybrane projekty zgłaszane przez twórców/twórczynie 
lub grupy twórcze o różnorodnym statusie i charakterze, działające na terenie Polski. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Budżet programu wynosi 100 tys. zł brutto. W VII edycji planuje się podzielić go na max.  
3 projekty. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór do Programu przebiega w trzech etapach: 
• etap 1: nadesłane zgłoszenia są sprawdzane pod względem formalnym przez 

koordynatorkę i oceniane przez Komisję; wyniki etapu 1 ogłaszane są do 20 września 
2021 r.; 

• etap 2: rozmowy Komisji z wybranymi w drugim etapie Twórcami/Twórczyniami;  
etap 2 odbywa się w pierwszej połowie listopada, a jego wyniki ogłaszane zostaną do 
końca listopada 2021 r.; 

• etap 3: inkubacja pomysłów; etap 3 odbywa się do końca stycznia 2022 r. Ogłoszenie 
zwycięzców następuje do 10 lutego 2022 r. 

Wnioski można składać do 21 sierpnia 2021 r. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej 

organizatora konkursu https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-

placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/ oraz pod adresem: jbiernacka@instytut-

teatralny.pl. 

 

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 

 

ORGANIZATOR: Instytut Książki 

 

CEL PROGRAMU: 

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii 

teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych 

dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych 

gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.  

Zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie 

szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego 

mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt 

komputerowy. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń 

peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10.000 zł.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi. 

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

biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina 

miejska. 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania  

w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 r., w 2019 r. lub w 2020 r. 

https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/
https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/
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oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura 

Bibliotek 2016–2020” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Otrzymać można 10.000 – 30.000 zł, maks. 85%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 23 sierpnia 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,rozpoczyna-sie-kolejna-edycja-programu-kraszewski-

komputery-dla-

bibliotek,6521.html?fbclid=IwAR0Jv1L7At1NjG5bBcMM6PiAXhY9qVPTjK18hsKCXjfNErcH8d3N

ak6_PTk  

 

KONTAKT: 

Instytut Książki 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, Kraków 

Anna Zagórska 

a.zagorska@instytutksiazki.pl 

T: 694 268 148 

 

Nabór do konkursu grantowego: BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW 

 

FUNDATOR: Fundacja Santander  

 

O PROGRAMIE: 

W tegorocznej edycji programu postawiono na dofinansowanie projektów, które mają na celu 

pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne ze względu na 

m.in. efekty pandemii COVID-19. 15 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie  

w wysokości 10 tysięcy złotych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw obejmujących psychoterapię grupową 
dzieci i młodzieży, w szczególności skierowaną dla dzieci zmagającymi się z takimi problemami 
jak: 

− lękowość z wyszczególnieniem Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) – zaburzenie 
psychiatryczne, które może wystąpić u osób, które doświadczyły lub były świadkami 
traumatycznych zdarzeń i zmian, 

− nieśmiałość, wycofanie, zagubienie, 

− zahamowanie w relacjach z rówieśnikami, 

− trudności  w szkole, 

http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,rozpoczyna-sie-kolejna-edycja-programu-kraszewski-komputery-dla-bibliotek,6521.html?fbclid=IwAR0Jv1L7At1NjG5bBcMM6PiAXhY9qVPTjK18hsKCXjfNErcH8d3Nak6_PTk
http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,rozpoczyna-sie-kolejna-edycja-programu-kraszewski-komputery-dla-bibliotek,6521.html?fbclid=IwAR0Jv1L7At1NjG5bBcMM6PiAXhY9qVPTjK18hsKCXjfNErcH8d3Nak6_PTk
http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,rozpoczyna-sie-kolejna-edycja-programu-kraszewski-komputery-dla-bibliotek,6521.html?fbclid=IwAR0Jv1L7At1NjG5bBcMM6PiAXhY9qVPTjK18hsKCXjfNErcH8d3Nak6_PTk
http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,rozpoczyna-sie-kolejna-edycja-programu-kraszewski-komputery-dla-bibliotek,6521.html?fbclid=IwAR0Jv1L7At1NjG5bBcMM6PiAXhY9qVPTjK18hsKCXjfNErcH8d3Nak6_PTk
mailto:a.zagorska@instytutksiazki.pl


 

22 
 

− samotność, depresja dziecięca i młodzieżowa, 

− uzależnienie od komputerów, mediów społecznościowych ale i substancji 
psychoaktywnych. 

W związku z różnorodnością chorób, które nasiliły się znacząco  w czasie pandemii Covid -19 
program „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW” ma na celu stworzenia przestrzeni poprzez gry 
zabawy, warsztaty, modelowanie, naśladowanie tak aby młodzi ludzie na nowo mogli nawiązać 
kontakt z obecnym życiem. 
Tworząc projekt warto wspomóc się różnymi formami terapeutycznymi takimi jak: terapia 
zajęciowa (Ergoterapia, Socjoterapia, Arteterapia), która kształtuje u osoby korzystającej z tej 
formy terapeutycznej pewne postawy i za pomocą określonych czynności wyucza go nowych 
umiejętności. 
Najwyżej punktowane będą te programy, które merytorycznie będą odpowiadały założeniom 
dla danej grupy dzieci i młodzieży, ale również  zaskoczą swoją innowacyjnością. Warto 
pamiętać, że grupa dzieci czy młodzieży jest grupą wdzięczną, ale i wymagającą pod względem 
twórczości i pomysłowości. 
Czas trwania takich zajęć jest określony w zależności postawionych celów i założeń, jednak 
trzeba zwrócić uwagę, że im dłuższy czas trwania warsztatów terapeutycznych tym większa 
szansa na ugruntowaniu nowych przekonań (nie mniej niż 8 spotkań grupowych). 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. 

Jedna organizacja może zgłosić jeden wniosek. Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz 

podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

15 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. 

Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 150 000,00. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 23 sierpnia 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 września 2021 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://fundacja.santander.pl/2021/07/06/rusza-bank-dzieciecych-usmiechow/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego 
ul. Aleja Jana Pawła II 17 
00-854 Warszawa 
e-mail: fundacja@santander.pl 
Telefony: 
22 586 89 99 – programy grantowe 
  

https://fundacja.santander.pl/2021/07/06/rusza-bank-dzieciecych-usmiechow/
mailto:fundacja@santander.pl
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Program dotacyjny 

 

FUNDATOR: Fundacja mBanku 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz 

okołomatematycznych projektów rozwojowych. 

Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa 

poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. Każdy projekt może 

zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wsparcie mogą uzyskać: 
- projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki); 
- projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii 
przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki). 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność 
statutową ponad 1 rok; 
- uczelnie wyższe; 
- biblioteki; 
- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Budżet programu 660 000zł. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
25 sierpnia 2021 roku; 

22 września 2021 roku; 

20 października 2021 roku; 

24 listopada 2021 roku; 

15 grudnia 2021 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja mBanku 

Senatorska 18 00-950 Warszawa 

tel. (22) 438 23 18 

fax (22) 829 02 97 

fundacja@mbank.pl 

http://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
mailto:fundacja@mbank.pl
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Konkurs stypendialny w ramach Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego 

 
FUNDATOR: Fundacja Integracja 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-
35 lat, zaangażowanych w rozwój inicjatyw obywatelskich na rzecz integracji i rozwoju osób  
z niepełnosprawnościami, realizowanych przez organizacje pozarządowe, których siedziba 
znajduje się w miejscowości do 20 000 mieszkańców. 
Wnioski oceniane są przez Kapitułę Konkursu powoływaną przez Organizatora. Podczas oceny 
wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę: 

− zaangażowanie aplikujących o stypendium w realizację inicjatyw obywatelskich; 

− ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium. 
Dla Kapituły istotny jest całokształt doświadczeń życiowych osób aplikujących w kontekście 
zaangażowania społecznego. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać osoby prywatne/organizacje pozarządowe.  
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Roczne stypendium wynosi 10 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 sierpnia 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.stypendiumpiotra.pl  

 

KONTAKT: 

Fundacja Integracja 

ul. Andersa 13 00-159 Warszawa  

tel.: 22 530 65 70 

integracja@integracja.org  

 

Konkurs POWER: Działanie 4.1 Innowacje społeczne 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

CEL KONKURSU: Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-

innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź 

sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują 

na dużą skalę. 

  

http://www.stypendiumpiotra.pl/
mailto:integracja@integracja.org
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają 
niebawem rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji 
społecznych. Polega on na przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji 
osób z grup docelowych.  
Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań 
mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni  
w Polsce. 
Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej  
3 innowacje, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób 
dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych 
rozwiązań na szerszą skalę. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt 
partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

− Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie 
doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji, w tym w formułowaniu 
rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku  
o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów) - szczegóły  
w regulaminie konkursu, 

− zgłasza się do konkursu tylko raz; dotyczy to też partnera/ów, 

− Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do 
obrotu. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Łączny budżet 2,5 mln PLN. Kwota dofinansowania nieznana.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-387/  

 

KONTAKT: 

konkurs.mikro@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 022 273 83 38 

  

https://www.power.gov.pl/nabory/1-387/
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił zasady udzielania dotacji 

 

FUNDATOR: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dotacje celowe są przyznawane na realizację następujących zadań: 
• działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz 

imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla 
zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 
ustawy); 

• wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, 
w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych 
technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

• wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez 
mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 
20 ust. 2 ustawy); 

• ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 
2 pkt 5 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

• działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 
• prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości 

lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7  
w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

• edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8  
w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

• propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 9  
w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

• remonty obiektów budowlanych służących zachowaniu tożsamości kulturowej 
mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-8  
w związku z art. 20 ust. 2 ustawy). 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom: 
• mniejszości narodowych i etnicznych; 
• społeczności posługującej się językiem regionalnym 

działającym na podstawie Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o fundacjach. 
 
Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane także instytucjom kulturalnym mającym istotne 
znaczenie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych lub rozwoju i zachowania języka 
regionalnego. 
Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane podmiotom, które posiadają od przynajmniej 
trzech lat osobowość prawną, potwierdzoną wpisem do stosownego rejestru/ewidencji lub 
innymi dokumentami oraz realizują przynajmniej jedno z następujących zadań: 

• działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz 
imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla 
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zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 
ustawy); 

• wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, 
języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych 
technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

• wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez 
mniejszości lub w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 
ustawy); 

• działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 
• prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości 

lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 
 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

• edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8  
w związku z art. 20 ust. 2 ustawy).  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

W następujących terminach można składać wnioski na udzielnie dotacji:   

• podmiotowych, na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 3-9 ustawy 
– do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

• celowych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 3-9 ustawy – do 
dnia 15 września 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-ministra-spraw-
wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-maja-2021-r-o-szczegolowych-zasadach-
postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2022-r-zadan-majacych-na-celu-
ochrone-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-
oraz-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-regionalnego-o-ktorych-mowa-w-art-18-ust-2-pkt-1-3-9-
ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-
regionalnym-dz-u-z-2017-r-poz-823 
 

MATERIAŁY: 

Informacja o szczegółowych zasadach postępowania 2022 
Informacja.DOCX 0.04MB Załącznik nr 1 
Załącznik_nr_1.DOCX 0.04MB Załącznik nr 2 
Załącznik_nr_2.docx 0.05MB Załącznik nr 3 do umowy - klauzula informacyjna 
Załącznik_nr_3_do_umowy_-_klauzula_informacyjna.docx 0.01MB Załącznik nr 3 
Załącznik_nr_3.DOCX 0.02MB Załącznik nr 4 
Załącznik_nr_4.DOCX 0.04MB Załącznik nr 5 
Załącznik_nr_5.DOCX 0.03MB Załącznik nr 6 
Załącznik_nr_6.DOCX 0.02MB 
  

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-maja-2021-r-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2022-r-zadan-majacych-na-celu-ochrone-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-regionalnego-o-ktorych-mowa-w-art-18-ust-2-pkt-1-3-9-ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym-dz-u-z-2017-r-poz-823
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-maja-2021-r-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2022-r-zadan-majacych-na-celu-ochrone-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-regionalnego-o-ktorych-mowa-w-art-18-ust-2-pkt-1-3-9-ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym-dz-u-z-2017-r-poz-823
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-maja-2021-r-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2022-r-zadan-majacych-na-celu-ochrone-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-regionalnego-o-ktorych-mowa-w-art-18-ust-2-pkt-1-3-9-ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym-dz-u-z-2017-r-poz-823
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-maja-2021-r-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2022-r-zadan-majacych-na-celu-ochrone-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-regionalnego-o-ktorych-mowa-w-art-18-ust-2-pkt-1-3-9-ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym-dz-u-z-2017-r-poz-823
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-maja-2021-r-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2022-r-zadan-majacych-na-celu-ochrone-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-regionalnego-o-ktorych-mowa-w-art-18-ust-2-pkt-1-3-9-ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym-dz-u-z-2017-r-poz-823
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-maja-2021-r-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2022-r-zadan-majacych-na-celu-ochrone-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-regionalnego-o-ktorych-mowa-w-art-18-ust-2-pkt-1-3-9-ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym-dz-u-z-2017-r-poz-823
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-20-maja-2021-r-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2022-r-zadan-majacych-na-celu-ochrone-zachowanie-i-rozwoj-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-regionalnego-o-ktorych-mowa-w-art-18-ust-2-pkt-1-3-9-ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym-dz-u-z-2017-r-poz-823
https://www.gov.pl/attachment/2a0a1d67-0048-483c-a0c4-1644f51741e2
https://www.gov.pl/attachment/2a0a1d67-0048-483c-a0c4-1644f51741e2
https://www.gov.pl/attachment/45b4070e-e495-4d84-93e5-294cb351bb49
https://www.gov.pl/attachment/45b4070e-e495-4d84-93e5-294cb351bb49
https://www.gov.pl/attachment/ccac7334-0858-463d-85d1-0b69c13f14ab
https://www.gov.pl/attachment/ccac7334-0858-463d-85d1-0b69c13f14ab
https://www.gov.pl/attachment/37f4ef36-be1e-4580-9e84-3a09c7834442
https://www.gov.pl/attachment/37f4ef36-be1e-4580-9e84-3a09c7834442
https://www.gov.pl/attachment/14968e33-9db1-48af-902c-af733bbf8576
https://www.gov.pl/attachment/14968e33-9db1-48af-902c-af733bbf8576
https://www.gov.pl/attachment/829a5c81-f5c7-495a-b7a5-aa0fd5a70242
https://www.gov.pl/attachment/829a5c81-f5c7-495a-b7a5-aa0fd5a70242
https://www.gov.pl/attachment/e8e68d46-a823-4812-8b61-6cb69a5c9748
https://www.gov.pl/attachment/e8e68d46-a823-4812-8b61-6cb69a5c9748
https://www.gov.pl/attachment/ed7fd44d-c611-48d0-9f94-6f4a20b0ea03
https://www.gov.pl/attachment/ed7fd44d-c611-48d0-9f94-6f4a20b0ea03
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Konkursy na krótkie komiksy Norwid/Lem 

 

FUNDATOR: 

Dom Literatury w Łodzi, projekt jest realizowany z dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. 

 

O KONKURSIE: 

Konkurs jest otwarty i ma zasięg międzynarodowy. Nadesłane na konkurs prace mogą być 

wyłącznie w języku polskim. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki 

komputerowej i fotografii. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu zgodnego  

z tematem: „Norwid”. Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on: 

– postaci i biografii Cypriana Kamila Norwida; 

– bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości; 

– jego związku z Polską. 

 

NAGRODA: 

Pula nagród na jeden konkurs wynosi 6 000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 5 września 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.dom-literatury.pl/norwid-lem-komiks-2021/  

 

KONTAKT: 

Dom Literatury w Łodzi 

ul. Roosevelta 17 

90–056 Łódź 

tel. 42 636 68 38 

kontakt@dom-literatury.pl 

dom-literatury.pl 

 

Konkurs grantowy Programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV) 

Komponent „Ochrona i promocja praw dziecka” 

 
FUNDATOR: Komisja Europejska – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów, które przyczyniają się do przeciwdziałania 
skutkom pandemii Covid-19, promując sposoby włączania praw dziecka do głównego nurtu  
i włączania ich w reakcje na tę i wszelkie inne sytuacje nadzwyczajne, a także przyczyniają się 
do realizacji działań przedstawionych przez UE w strategii dotyczącej praw dziecka. 
Przewidywane rezultaty realizacji projektów w tym komponencie: 

http://www.dom-literatury.pl/norwid-lem-komiks-2021/
mailto:kontakt@dom-literatury.pl
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− zwiększenie wiedzy o wpływie pandemii COVID-19 na dzieci, a także o podjętych 
reakcjach władz publicznych i wnioskach wyciągniętych na przyszłość; 

− ustanowienie protokołów zapewniających uwzględnianie i ochronę praw dziecka oraz 
wspieranie dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych w przyszłości; 

− realizacja zaleceń przyszłej strategii UE na rzecz praw dziecka. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać podmioty prawne lub osoby prywatne Z krajów członkowskich Unii 
Europejskiej lub spoza Unii (ale powiązane z programem CERV). 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

− budżet 2 160 000 EUR; 

− dotacje wys. od 75 000 EUR. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 7 września 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/cerv-2021-child  

 

KONTAKT: 

Komisja Europejska – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)  

1049 Bruxelles/Brussel, Belgia 

 

Program Kreatywna Europa: projekty współpracy europejskiej 

 

FUNDATOR: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury 

 

CEL KONKURSU: Projekty powinny przyczyniać się do realizacji następujących celów: 

− wzmocnienie transnarodowego tworzenia i obiegu europejskich dzieł i artystów; 

− zwiększenie zdolności europejskich sektorów kultury i kreatywnego do promowania  
i wspierania talentów, innowacji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty powinny przyczyniać się do realizacji następujących celów: 

− wzmocnienie transnarodowego tworzenia i obiegu europejskich dzieł i artystów; 

− zwiększenie zdolności europejskich sektorów kultury i kreatywnego do promowania  
i wspierania talentów, innowacji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W ramach schematu Projekty współpracy europejskiej aplikować mogą publiczne i prywatne 

organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, mające siedzibę  

w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura. 

http://www.ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child
http://www.ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child
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Lider (wnioskodawca) międzynarodowego partnerstwa projektowego, składający wniosek  
o dofinansowanie w imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od 
minimum 2 lat w dniu, w którym upływa termin składania wniosków. 

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Wyjątek stanowią osoby prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 2 mln EUR 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 07 września 2021  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/crea-cult-2021-coop-

1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=

31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destina

tion=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDa

teLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDeli

very=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTabl

ePageState 

 

Meet and Code – piata edycja 

 

FUNDATOR: SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz krajowi partnerzy sieci TechSoup 

Europe. 

 

CEL KONKURSU:  

Jednym z celów Meet and Code jest pokazanie zastosowania technologii w realizacji Celów 

Zrównoważonego Rozwoju.  

(Sustainable Development Goals). W ramach Meet and Code Award 2021 już po raz czwarty 

nagrodzimy najlepsze pomysły na wydarzenia kwotą 2000 euro. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Można ubiegać się o wygraną w następujących kategoriach:  

− Dziewczyny kodują! 

− Społeczność 

− Różnorodność 

− Koduj dla planety 

− Koduj dla Europy 
 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Organizacje pozarządowe 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 400 EUR  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 08 września 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

wrzesień, październik 2021.  
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://meet-and-code.org/pl/pl/  

 

KONTAKT:  

Fundacja TechSoup  

tel. 48 221 022 132   

poland@meet-and-code.or 
 

Konkurs Nauczyciel Jutr@ 

 

FUNDATOR:  ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” 

 

CEL KONKURSU: 

Wyłonienie laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się: 

− otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o nowoczesne, angażujące 

metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie 

cyfrowym, 

− dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych  

i wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby 

prowadzić bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Nagrodę otrzymają nauczyciele, którzy w swojej pracy wyróżniają się: 

− otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o nowoczesne, angażujące 

metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie 

cyfrowym; 

− dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych; 

− wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby 

prowadzić bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów i uczennic. 

 

https://meet-and-code.org/pl/pl/
mailto:poland@meet-and-code.or
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Zgłoszenia mogą przesyłać czynni zawodowo nauczyciele i nauczycielki ze szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, oraz placówek oświatowych. 

Uczestników konkursu, jeśli sami nie zgłoszą swojego udziału, mogą zgłaszać również inni 

nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, 

przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, 

związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub 

placówką oświatową. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Nagroda główna to inspirująca wizyta studyjna w szkole poza granicami Polski 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 10 września 2021r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://glos.pl/nauczycieljutra  

 

Regulamin Konkursu –   https://glos.pl/regulamin-konkursu-nauczyciel-jutr   (plik do pobrania) 

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia online – https://nauczycieljutra.glos.pl/  

Formularz zgłoszeniowy do wydrukowania – https://glos.pl/formularz-zgloszeniowy-

nauczyciel-jutr  (plik do pobrania) 

KONTAKT: 

Pytania dotyczące Konkursu: nauczycieljutra@glos.pl 

Pytania i problemy techniczne związane z formularzem zgłoszeniowym: 

pomoc_nauczycieljutra@glos.pl 

 

Konkurs Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca 

 

ORGANIZATOR: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 

 

CEL KONKURSU: 

Celem projektu jest wsparcie produkcyjno-rezydencyjne dla artystów z Polski i Luksemburga, 

nawiązanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy środowiskami tanecznymi oraz zwiększenie 

obecności tańca w świadomości mieszkańców obu krajów. Dzięki temu artyści mają możliwość 

przyjrzenia się własnej praktyce choreograficznej z nowej perspektywy. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Przedmiotem oferty/projektu jest zorganizowanie przez Oferenta w jego siedzibie 15-dniowej 

rezydencji dla artystów z Luksemburga (maksymalnie 3 osoby) działających w obszarze sztuki 

tańca i sztuk widowiskowych. Zakończeniem rezydencji będzie otwarty dla publiczności pokaz 

pracy. 

https://glos.pl/nauczycieljutra
https://glos.pl/regulamin-konkursu-nauczyciel-jutr
https://nauczycieljutra.glos.pl/
https://glos.pl/formularz-zgloszeniowy-nauczyciel-jutr
https://glos.pl/formularz-zgloszeniowy-nauczyciel-jutr
https://glos.pl/assets/uploads/2021/05/Nauczyciel-Jutra-Formularz-2021.pdf
mailto:nauczycieljutra@glos.pl
mailto:pomoc_nauczycieljutra@glos.pl
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Uprawnionymi Oferentami są podmioty prawa polskiego – samorządowe jednostki kultury, 

organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz uczelnie publiczne prowadzące 

kształcenie w dziedzinie sztuki i dyscyplin artystycznych dysponujące infrastrukturą i zapleczem 

technicznym umożliwiającym realizację pobytu rezydencyjnego i prezentacji pracy na 

zakończenie rezydencji. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

W ramach Projektu Instytut dofinansuje wybraną w drodze Konkursu Ofertę maksymalną kwotą 

7000 zł. Oferent jest zobowiązany wykazać w składanym budżecie wkład własny w realizację 

Projektu (finansowy lub wyceniony wkład rzeczowy). 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Oferty należy przesyłać do dnia 15 września 2021 do godz. 15.59. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://nimit.pl/aktualnosci/project-2-3-ogloszenie-naboru-na-instytucje-organizacje-

goszczaca-w-2022-roku/ 

 

KONTAKT: 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: 
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki  
i Tańca 
Mateusz Czekaj – koordynator projektu 
Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji: mateusz.czekaj@nimit.pl 
 

WzMOCnij swoje otoczenie 

 

CEL KONKURSU: 

Wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów,  
w których są realizowane projekty, poprzez: 

− wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych  
i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją; 

− zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej 
lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata; 

− sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na 
potrzeby lokalnych społeczności. 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty do realizacji na terenie jednego  
z samorządów – gminy lub powiatu. 
Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń z danego samorządu, organizator wybierze co 
najmniej jeden projekt społeczny. 
 

  

https://nimit.pl/aktualnosci/project-2-3-ogloszenie-naboru-na-instytucje-organizacje-goszczaca-w-2022-roku/
https://nimit.pl/aktualnosci/project-2-3-ogloszenie-naboru-na-instytucje-organizacje-goszczaca-w-2022-roku/
mailto:mateusz.czekaj@nimit.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty dotyczące następujących kategorii tematycznych: 

− Aktywność fizyczna. 

− Bezpieczeństwo. 

− Edukacja. 

− Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej. 

− Środowisko naturalne. 

− Zdrowie. 

− Inne odpowiadające celom programu. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

− Gminy i powiaty. 

− Jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki 
oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki 
pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne. 

− Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, 
spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut 
organizacji pożytku publicznego, działające na rzecz gmin i powiatów, do których 
kierowany jest program. 

Uprawnionymi wnioskodawcami są podmioty ze wskazanych gmin oraz powiatów  
z 9 województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, 
wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego. Wykaz gmin i powiatów 
znajduje się w regulaminie programu. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Maksymalnie 20.000 zł, 100%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 17 maja 2021 r., 23 czerwca 2021, 23 września 2021 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.wzmocnijotoczenie.pl 

 

KONTAKT: 

projektyspoleczne@pse.pl 

 

Zachować pamięć 2021 

 
O PROGRAMIE: 
Program skierowany jest do polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas 
wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, 
Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. 
 
W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu młodzież zajmuje się politycznym  
i społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu, szczególnie od momentu 

http://www.wzmocnijotoczenie.pl/
mailto:projektyspoleczne@pse.pl
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przejęcia władzy przez Hitlera w 1933 roku, pogłębia swoją wiedzę dotyczącą Holokaustu  
i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej oraz poznaje 
historię odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i Niemczech. 
 
Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” są miejsca upamiętniania ofiar 
terroru hitlerowskiego: miejsca masowych zbrodni, byłe obozy koncentracyjne i obozy zagłady, 
jak również miejsca znajdujące się na terenach byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji lub 
byłych obozów pracy. 
Aby projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży mógł zostać dofinansowany w ramach 
programu „Zachować pamięć”, musi spełniać następujące kryteria: 

− Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami programu. Wszystkie zaplanowane 
działania, także te w części odnoszącej się do czasów współczesnych, nawiązują do 
tematyki projektu. 

− Jego program obejmuje wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz 
pogłębione poznanie historii tego miejsca. Preferowane będą projekty realizowane we 
współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmującymi się 
zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z oferty pedagogicznej tych placówek. 

− Co najmniej połowa programu poświęcona jest tematyce narodowego socjalizmu,  
II wojny światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy 
(wraz ze wspólnym przygotowaniem i podsumowaniem tej części przez obydwie grupy 
stanowi co najmniej 50% całego projektu). 

− Program części historycznej odnosi się do współczesności i życia młodych ludzi  
i stworzony jest w oparciu o zagadnienia nurtujące uczestników. Z opisu i realizacji 
projektu wynika aktywny udział młodzieży w planowaniu i przebiegu programu. 

− Program składa się częściowo z warsztatów, podczas których młodzież, bazując na 
zdobytej wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów 
występujących we współczesnym świecie. 

− Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i podczas spotkania) do udziału  
w projekcie i podejmowania trudnej tematyki historycznej oraz aktywnie biorą udział  

− w podsumowaniu programu. 
− W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju 

trzeciego. 
− Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera 

elementy edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada, np. 
jego historii, kultury, języka i życia codziennego. 

− Wspólny program trwa od 4 do 14 dni. 
− Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 14 do 26 lat. 

Jeśli stworzenie dokumentacji wiąże się z poniesieniem dodatkowym kosztów, istnieje 
możliwość wnioskowania o dodatkowe dofinansowanie tego miniprojektu w ramach „4×3 – 
prosta sprawa”. 

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia w 2021 roku 
dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Finansowanie: 

− projekty stacjonarne: na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz 
warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną 
PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych  

− w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. PNWM 
przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży  
i pośrednictwa językowego. 

− Projekty online: uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online są 
dostępne pod: www.pnwm.org/projekty-online/. PNWM przyznaje zwiększone 
dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt 
organizacyjny i techniczny (stawki). 

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin składania wniosków do 30 września 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Źródło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 
www.pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/  
 
KONTAKT: 
Piotr Kwiatkowski (wymiana szkolna) +48 22 5188932 piotr.kwiatkowski@pnwm.org 
Dorota Bastos (pozaszkolna wymiana młodzieży) +49 331-2847931 dorota.bastos@dpjw.org 
 

Wsparcie obiegu literatury europejskiej 

 

FUNDATOR: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury 

 

CEL KONKURSU: Projekty powinny realizować następujące cele: 
• wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich, 

w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków na angielski, 
niemiecki, francuski, hiszpański (kastylijski) i włoski 

• dotarcie do nowych odbiorców europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią 
• wzmocnienie konkurencyjności sektora książki m.in. poprzez podjęcie współpracy  

w ramach sektora. 
•  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Kluczowe w projektach będą: 
• wkład w różnorodność  literatury w kraju (-ach) docelowym poprzez uwzględnienie  

w pakiecie przekładów literatury krajów niedoreprezentowanych, w szczególności dzieł 
literackich w językach rzadziej używanych 

• strategia dystrybucji zapewniająca szeroki i zarazem łatwy dostęp dla publiczności do 
wydawanych tytułów 

• strategia promocji przyczyniająca się do powiększenia i odbudowania publiczności 
europejskich dzieł fikcji literackiej 

http://www.pnwm.org/projekty-online/
http://www.pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/
mailto:piotr.kwiatkowski@pnwm.org
mailto:dorota.bastos@dpjw.org
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• wzmacnianie współpracy autorów, tłumaczy, wydawców, dystrybutorów, 
sprzedawców, bibliotek, festiwali i innych wydarzeń literackich 

• wzmacnianie pozycji tłumaczy i poszanowanie zasady uczciwego wynagradzania za 
pracę 

• uwzględnienie tematów przekrojowych dla programu Kreatywna Europa 2021-2027 
takich jak inkluzywność, równość płci, ograniczanie negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• zarejestrowani w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent 
Kultura 

• aktywni w sektorze wydawniczym i książkowym 

• posiadający osobowość prawną od minimum 2 lat na dzień, w którym upływa termin 
składania wniosków. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 300 tys. EUR  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Termin składania wniosków 30 września 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  maksymalnie 3 lata 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/wsparcie-literatury-europejskiej/ 

 

KONTAKT: 

Al. Ujazdowskie 41 
00-540 Warszawa, Polska 
tel.: +48 22 44 76 180 
info@kreatywna-europa.eu 
 

Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 

 

FUNDATOR: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest 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. 
  

mailto:info@kreatywna-europa.eu
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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, 

− udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach 
krajowych lub międzynarodowych, 

− wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach realizacji Programu wyróżniono następujące zadania: 

− 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. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 112 900 000 zł. 
Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków 
własnych i środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do 
przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację 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 do dnia: 
− 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. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-
szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku 
  

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku


 

39 
 

 
 
Eksperyment Wymiana 

 

ORGANIZATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

 

O PROGRAMIE: 

Pełna nazwa programu to: „Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów  

o tematyce STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży”. 

STE(A)M to skrót z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, 

technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). 

Program zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, 

kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub 

technicznych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Realizacja projektu pn. „Eksperyment Wymiana”, w ramach którego młodzi ludzie z Polski  

i Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju), wspólnie odkrywają zjawiska 

otaczającego świata. 

Projekt musi spełniać następujące wymogi: 

– być spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego, 

– temat został wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosi się do tematyki STE(A)M oraz 

nawiązuje do środowiska otaczającego młodzież i porusza interesujące ją zagadnienia, 

– minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież 

będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację 

podjętych działań, 

– wspólnie realizowany program trwa od 4 do 14 dni, 

– grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników, 

– zostanie podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży, 

– pozostała część projektu umożliwiała uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera elementy 

edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada. 

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia w 2021 roku 

dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą. 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:  

Projekty stacjonarne: 

– PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży  

i pośrednictwa językowego; 

– na dni programu obejmujące warsztaty realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną 

placówką edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak w projektach 

realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. 
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Projekty online: 

– Informacje i uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online dostępne 

są w zakładce „Projekty online” (www.pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/) 

PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego 

oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 30 września 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/.  

 

KONTAKT: 

Elisabeth Ritter (biuro w Warszawie) 

T: +48 22 518 89 29, elisabeth.ritter@pnwm.org  

 

Wsparcie Fundacji EY w ramach Próśb Indywidualnych na 2021 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja EY 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój 
dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O wsparcie mogą się ubiegać: 

− podmioty rodzinnej opieki zastępczej, 

− placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, 

− organizacje pozarządowe i jednostki  samorządu  terytorialnego działające  na 
rzecz  rodzicielstwa  zastępczego. 

Każdy z uprawnionych do uczestnictwa w programie podmiotów może złożyć tylko jeden 
wniosek w danym kwartale. 
Ze względu na ograniczone środki – na kwartał do rozdysponowania jest 30 000 zł – nie są 
finansowane: 

− duże remonty 

− doposażenia domu/mieszkania (w tym RTV i AGD) 

− zakup samochodów 

− spłata kredytów/zadłużeń 

− wsteczne zobowiązania Wnioskodawcy (poniesione już koszty przez Wnioskodawcę) 

− leki, szczepionki, wyjazdy w celach medycznych 

− aparaty ortodontyczne i leczenie ortodontyczne dzieci w pieczy zastępczej. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych Fundacja ma do rozdysponowania 30 tys. zł. 

http://www.pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/
http://www.pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/
mailto:elisabeth.ritter@pnwm.org
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wniosek należy złożyć w jednym z podanych terminów: 
− do 31 marca 
− do 30 czerwca 
− do 30 września 
− do 31 grudnia każdego roku. 

Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje 
pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie 
mogą ubiegać się o pomoc finansową. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/pomoc-finansowa 

 

KONTAKT: 

Dodatkowych informacji udziela p. Agata Skalec, tel. (022) 557 66 93, e-

mail:  agata.skalec@pl.ey.com 

 
MATERIAŁY: 
Wniosek o dotację ze środków Fundacji EY dla podmiotów prawnych (organizacje pozarządowe, 
organizacje publiczne) 
Wniosek o dotację ze środków Fundacji EY dla podmiotów indywidualnych (rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka, rodziny naturalne, wychowankowie rz, rdd) 
Zasady przyznawania dotacji w ramach Próśb Indywidualnych Fundacji  
 
Konkurs Grantów 

 

FUNDATOR: International Visegrad Fund 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: 

− Kultura i wspólna tożsamość, 

− Edukacja i budowanie potencjału, 

− Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, 

− Wartości demokratyczne i media, 

− Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne, 

− Rozwój regionalny, środowisko i turystyka, 

− Rozwój społeczny. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 3 mają siedziby w 3 różnych 
krajach wyszehradzkich: 

− organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe 
uczelnie, instytuty badawcze i naukowe oraz instytucje publiczne kwalifikują się jako 
partner wiodący (wnioskodawca) i partnerzy w konsorcjach, 

https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/pomoc-finansowa
mailto:agata.skalec@pl.ey.com
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pl_pl/topics/fundacja-ey/dokumenty/2021/ey-wniosek-prosby-indywidualne-organizacje-2021.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pl_pl/topics/fundacja-ey/dokumenty/2021/ey-wniosek-prosby-indywidualne-podmioty-indywidualne-2021.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pl_pl/topics/fundacja-ey/dokumenty/4q2020/ey-fey-regulamin-prosby-indywidualne-2020.pdf
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− prywatni przedsiębiorcy, firmy posiadające osobowość prawną, ale tylko w obszarach 
nie łączących się z codzienną działalnością. 

Współpraca transgraniczna przynajmniej 2 organizacji z 2 sąsiednich krajów V4 kwalifikuje się 
również do wsparcia dla projektów realizowanych w promieniu 40 km od granicy 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu nie została wskazana. Projekty 

mogą liczyć na dofinansowane do 100% swojej wartości, chociaż jest to mniej prawdopodobne 

w przypadku projektu o wyższej wartości finansowej. Grantodawca zakłada refundację kosztów 

pośrednich do 15% wartości projektu. 

Dotacje wyszehradzkie z budżetami w wysokości 10 001 euro lub więcej wymagają audytu, 

który można jednak pokryć z budżetu projektu. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego 

systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu: 

− 1 lutego 2021 r. 

− 1 czerwca 2021 r. 

− 1 października 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/ 

 

KONTAKT: 

International Visegrad Fund Kráľovské údolie 8 SK-811 02 Bratislava Slovak Republik 

visegradfund@visegradfund.org 
 

Europejski Korpus Solidarności 20212027 

 
FUNDATOR: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
 
CEL PROGRAMU: 
Celem Programu jest wsparcie organizacji i młodzieży. Europejski Korpus Solidarności jest 
inicjatywą Komisji Europejskiej. Europejski Korpus Solidarności to program dla młodych ludzi  
i organizacji, którzy chcą się zaangażować działania solidarnościowe w różnych obszarach – od 
pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy 
humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania 
się oraz zdobycia bezcennego doświadczenia i rozwinięcia nowych umiejętności. EKS 
skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat w odniesieniu do działań solidarnościowych, 
oraz w wieku od 18 do 35 lat w przypadku działań związanych z pomocą humanitarną. 
Organizacje, która chcą włączyć wolontariuszy w swoje działania lub wesprzeć lokalne działania 
grup młodych ludzi, mogą ubiegać się o dofinasowanie projektów w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności. Wcześniej jednak organizacje te muszą uzyskać Znak Jakości EKS. Nowy 
program promuje włączenie społeczne i różnorodność oraz ma na celu zapewnienie wszystkim 

http://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
mailto:visegradfund@visegradfund.org
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młodym ludziom równego dostępu do możliwości Europejskiego Korpusu Solidarności. We 
wspieranych projektach EKS promuje zielone działania, czyli wszelkie działania na rzecz 
środowiska naturalnego. Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do transformacji 
cyfrowej, wspierając projekty, które rozwijają umiejętności cyfrowe oraz służą pogłębianiu 
wiedzy na temat zarówno możliwości, jak i zagrożeń związanych z technologią cyfrową. Ponadto 
EKS promuje zaangażowanie młodych ludzi w procesy demokratyczne. Program, którego 
sercem jest wolontariat, ułatwia młodym ludziom aktywność społeczną i stawanie się osobami 
przyczyniającymi się do zmian. Program wspiera działania związane z nieprzewidzianymi 
wyzwaniami, takimi jak przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 i wychodzeniu z niej, 
szczególnie w obszarze profilaktyki i wsparcia zdrowia. Program mobilizuje wolontariuszy do 
wspierania projektów zajmujących się różnymi wyzwaniami zdrowotnymi. 
W latach 2021-2027 Europejski Korpus Solidarności wspiera następujące projekty: 
Wolontariat – daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w codziennej pracy organizacji 
na rzecz społeczności. Działania mogą odbywać się za granicą lub w kraju zamieszkania 
wolontariusza. Wolontariat 
indywidualny może trwać do 12 miesięcy, podczas gdy wolontariat grupowy trwa zwykle od  
2 tygodni do 2 miesięcy. Wsparcie tego typu projektów obejmuje: 

− koszty podróży; 

− wsparcie organizacyjne; 

− koszty działań; 

− wsparcie procesu włączania; 

− kieszonkowe; 

− wsparcie językowe, 

− koszty nadzwyczajne; 

− koszty działań uzupełniających; 

− ubezpieczenie. 
Projekty Solidarności – to działania tworzone i realizowane przez grupę młodych ludzi w celu 
sprostania kluczowym wyzwaniom w ich społecznościach. Organizacja może włączyć się  
w działanie zaplanowane przez grupę minimum pięciu osób, które w otaczającym środowisku 
dostrzegają problem i mają pomysł, by go rozwiązać. Organizacja reprezentujecie tę grupę  
i pełni funkcję wspierającą – swoim doświadczeniem pomaga mniej doświadczonym działaczom 
zrealizować ich projekt. Dofinansowanie Projektów Solidarności w ramach programu Europejski 
Korpus Solidarności obejmuje trzy następujące kategorie budżetowe: 
zarządzanie projektem – koszty związane z zarządzaniem projektem i wdrażaniem kolejnych 
etapów działań projektowych (np. przygotowania, realizacja działań, ewaluacja, kontynuacja  
i upowszechnianie rezultatów projektu); 
-  koszty coachingu – koszty zatrudnienia do projektu osoby pełniącej rolę coacha; 
- koszty nadzwyczajne – koszty związane z uczestnictwem w projekcie młodych osób  
z mniejszymi szansami. 
Pomoc humanitarna – EKS rozszerza swój zakres o działania wolontariackie wspierające pomoc 
humanitarną w oparciu o program „EU Aid”. Ten obszar programu będzie otwarty dla młodych 
ludzi w wieku od 18 do 35 lat. 
Program pomoże sprostać wyzwaniom humanitarnym w krajach trzecich, w których 
prowadzone są działania pomocy humanitarnej UE. 
Nowy program będzie zatem koncentrował się na projektach wolontariatu i solidarności. Staże 
i miejsca pracy, które były działaniem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności 2018-2020, 
nie będą kontynuowane w nowej edycji programu. 
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W Europejskim Korpusie Solidarności rozróżniamy 2 rodzaje krajów: 

− kraje programu: kraje UE – Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, 
Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, 
Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Hiszpania, Szwecja; Kraje objęte programem spoza UE – Islandia, Macedonia Północna, 
Turcja, Liechtenstein; 

− kraje partnerskie (sąsiadujące z UE) – Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 
Bośnia i Hercegowina, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Kosowo, Liban, Libia, Mołdawia, 
Czarnogóra, Maroko, Norwegia, Palestyna, Rosja, Serbia, Syria, Tunezja, Ukraina. 

Niektóre działania są otwarte dla obu typów krajów, inne mają bardziej ograniczony zakres 
(dokładny zasięg dla krajów można znaleźć na specjalnej stronie poświęconej temu 
konkretnemu działaniu). 

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Projekty wolontariackie: każda organizacja publiczna lub prywatna z państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, która posiada Znak Jakości lub Akredytację Erasmus+, może złożyć wniosek  
o dofinansowanie Projektów Wolontariatu; 
Projekty Solidarności: grupa inicjatywna (minimum 5 osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia),  
a wnioskodawcą bezpośrednim działającym na rzecz grupy inicjatywnej jest organizacja 
wspierająca, posiadająca Akredytację Erasmus+. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Łączny budżet na lata 2021-2027 – 1 009 000 000 euro. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Projekty wolontariackie i Projekty solidarnościowe do 5 października 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.eks.org.pl  

 

KONTAKT: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142A, Warszawa 

Tel. (22) 463 10 00 

bilateralne@frse.org.pl  

 

  

http://www.eks.org.pl/
mailto:bilateralne@frse.org.pl
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Komponent Media programu Kreatywna Europa, schemat: Audience Development & Film 

Education 

 

FUNDATOR: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury 

 

CEL KONKURSU: 

Obszar ma na celu wpieranie inicjatyw, które: 
• stymulują zainteresowanie i poszerzają wiedzę widzów europejskimi filmami i utworami 

audiowizualnymi, w tym działania poświęcone dziedzictwu filmowemu;  

• wzmacniają ogólnoeuropejską współpracę w zakresie innowacyjnych projektów 
dotyczących rozwoju widowni i edukacji filmowej, zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych;  

• zwiększają ogólnoeuropejski wpływ i potencjał dotarcia do publiczności;  
• rozwijają projekty edukacji filmowej na terytoriach europejskich i pozaeuropejskich. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty zapewniające mechanizmy współpracy paneuropejskiej i rozwoju ogólnoeuropejskiej 
publiczności, które służą wzbudzeniu zainteresowania i poszerzenia wiedzy odbiorców 
europejskimi filmami i utworami audiowizualnych, w tym programów dotyczących dziedzictwa 
filmowego. 
Projekty muszą opierać się na znacznej części (co najmniej 50%) europejskich filmów i utworów 
audiowizualnych oraz powinny obejmować widownię w co najmniej 5 krajów uczestniczących 
w komponencie MEDIA. 
W ramach schematu wspierane będą projekty zapewniające ogólnoeuropejską współpracę  
i zapewniające innowacyjne podejścia, w szczególności wykorzystujące nowe narzędzia cyfrowe 
mające na celu: 

• wzbudzanie wzrostu zainteresowania i wiedzy widzów europejskimi filmami i utworami 
audiowizualnymi, w tym programy dotyczące dziedzictwa filmowego; 

• zwiększanie ogólnoeuropejskiego wpływu i docierania do publiczności; 
• promowanie i zwiększanie wkładu, jaki wnoszą w rozwój i edukację publiczności 

europejskie filmy i utwory audiowizualne, w tym wyselekcjonowane katalogi filmów. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Aplikować mogą organizacje pozarządowe, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, 
fundacje, władze samorządowe, firmy, instytucje edukacyjne i uniwersytety 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Termin składania wniosków upływa 05 października 2021, godz. 17:00 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 24-36 miesięcy  
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/crea-media-2021-

audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;sta

tusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destina

tion=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDa

teLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDeli

very=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTabl

ePageState  

 

RAZAM – RAZEM - ZUZAM 

 

O PROGRAMIE: 
Przypadające w 2021 dwie okrągłe rocznice: 30-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (17.06.1991) oraz 30-lecia ogłoszenia Deklaracji 
Suwerenności Państwowej Białorusi (25.08.1991) stwarzają okazję do mobilizacji potencjału 
społeczeństw Polski i Niemiec oraz ożywienia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego UE na rzecz 
Białorusi.    
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE i KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, 
które wspólnie z białoruskim partnerem na emigracji zamierzają zrealizować solidarnościowy 
projekt dla Białorusi.     
Wspólne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec powinny:    

− wspierać proces przemian demokratycznych na Białorusi w drodze dialogu, wymiany 
doświadczeń i transferu wiedzy społeczeństwa obywatelskiego; 

− wzmacniać struktury społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi poprzez sieciowane  
− z organizacjami partnerskimi w Polsce i w Niemczech, rozwój kontaktów międzyludzkich 

oraz rozbudowę nowych trójstronnych formatów współpracy; 
− podtrzymywać zainteresowanie krajem sąsiada szerokiej opinii publicznej w Polsce  

i w Niemczech; 
− zmieniać stereotypowy sposób postrzegania Białorusi jako „ostatniej dyktatury Europy” 

poprzez ukazanie realnego i zróżnicowanego obrazu kraju; 
− uwrażliwiać na szczególną historię i położenie geograficzne Białorusi między UE i Rosją. 

Wspierane będą trójstronne projekty włączające białoruską organizację partnerską albo 
przedstawicieli działających w Polsce, Niemczech i innych krajach (np. na Litwie) aktywnych 
organizacji białoruskich na emigracji. W każdym przypadku wymagany jest udział strony 
białoruskiej.  Ze względu na szczególną rolę kobiet w protestach na Białorusi, chętnie wspierane 
będą projekty dotyczące tej grupy docelowej i kwestii równouprawnienia. Poza tym mile 
widziane będą projekty koncentrujące się bądź zlokalizowane w obszarze pogranicza polsko-
białoruskiego.   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-audfilmedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Wsparcie obejmuje różne formaty projektów: zarówno wydarzenia o charakterze spotkań, jak  
i te realizowane przestrzeni wirtualnej. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój pandemii 
Covid-19 stawiamy na cyfrowe oraz/albo hybrydowe formaty projektów  
z wykorzystaniem Internetu jako wirtualnej przestrzeni dialogu, spotkań i prezentacji.     

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/6.700 Euro. 
Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski można składać w terminie do 31 października 2021 r. nie później niż 4 tygodnie przed 
terminem rozpoczęcia projektu.  
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 

www.fwpn.org.pl/RAZEM.html 

 

KONTAKT: 

Siedziba FWPN w Warszawie 

ul. Zielna 37, Warszawa 

tel.: + 48 22 338 62 00 

fwpn@fwpn.org.pl  

 

Konkurs „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN” 

 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów polsko-niemieckich w ramach jubileuszowej 
linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”– z preferencyjnymi warunkami finansowania. 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami.  
U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólne 
działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE.  
W tym sensie oba kraje tworzą wspólnotę wartości. Wymaga ona, aby dwustronność relacji 
nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski. Głównym 
zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. 
projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy 
naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Fundacja promuje również podróże 
studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać polskie i niemieckie instytucje realizujące wspólne projekty. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- maksymalna kwota wnioskowanej dotacji w ramach linii jubileuszowej może wynosić 30.000 
PLN lub 6.700 EUR; 
- dofinansowanie może pokryć do 80% kosztów całkowitych projektu. 
 

http://www.fwpn.org.pl/RAZEM.html
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 1 listopada 2021 roku, ale nie 
później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.fwpn.org.pl . 

 

KONTAKT: 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

ul. Zielna 37, Warszawa 

tel. (22) 338 62 00 

www.fwpn.org.pl, fwpn@fwpn.org.pl  

 

PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne 

 
O PROGRAMIE: 
Nabór jest przeprowadzany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 
2018-2030 (PROO). 
Warunkami wymaganymi do uzyskania mikrodotacji są: 

1) Wykazanie przez wnioskodawcę, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest 
niedostępne dla organizacji (np. poprzez wskazanie dotychczasowych działań w celu 
pozyskania funduszy na wnioskowany cel). 

2) Potwierdzenie wiarygodności potrzeby realizacji zadania w kontekście działalności 
danego podmiotu (np. poprzez wskazanie linku do ogólnodostępnej informacji na temat 
opisywanej sytuacji, załączenie dokumentów potwierdzających jej wystąpienie). 

Środki PROO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. 
Jeden wnioskodawca może uzyskać dofinasowanie tylko dla jednego wniosku w danej Ścieżce. 
W przypadku złożenia wniosków w ramach różnych Ścieżek możliwe jest uzyskanie 
dofinansowania na każdy z nich. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji 
mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. 
Dofinansowanie można uzyskać w ramach trzech ścieżek: 

1) Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku 
wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na 
skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA. 

2) Pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia 
publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także 
międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub 
związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE. 

3) Pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje 
pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek 
członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach 
wynikających  

http://www.fwpn.org.pl/
http://www.fwpn.org.pl/
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
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z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora 
pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – 
CZŁONKOSTWO. 

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Organizacje pozarządowe, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację 
ich celów statutowych i działalności programowej lub które z powodu braku środków 
finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze 
ponadlokalnym, tj: 

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

− stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), 

− związki stowarzyszeń, 

− fundacje. 
2) Jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną. 
3) Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego. 
4) Spółdzielnie socjalne. 
5) Koła Gospodyń Wiejskich. 
6) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące  

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie. 
W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają 
osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. 
Podmiotami nieuprawnionymi do udziału w konkursie są: 

− stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

− podmioty wymienione w art. 3 ust. 4 UoDPPiW. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Do 10.000 zł, 100%. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 30 listopada 2021 lub wcześniejszego wyczerpania środków  
w ramach konkursu. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoju-organizacji-

obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne-edycja-2021/  

 

KONTAKT: 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

al. Jana Pawła II 12, Warszawa 

Tel. 885 221 531, dni robocze w godz. 10.00 – 15.00 

proo@niw.gov.pl  

  

http://www.niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne-edycja-2021/
http://www.niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne-edycja-2021/
mailto:proo@niw.gov.pl
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Centrum Inicjatyw Lokalnych  - Regrantingowe 2021 

 

FUNDATOR: Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" 

 

CEL KONKURSU: . Celem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania w obszarze 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu 

aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego 

poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem 

przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie 

Miasta Poznania, które w terminie do 31.12.2021 r. pragną podjąć wspólne działania 

wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej 

przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy czy miasta). 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Realizatorem Mikrograntu w ramach Konkursu Mikrograntów, może być:  

− grupa nieformalna tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych 

realizujących inicjatywę oddolną na podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej 

pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej. W skład grupy nieformalnej 

nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej, która jest Patronem 

grupy nieformalnej ubiegającej się o dofinansowanie realizacji Mikrograntu,  

− organizacje pozarządowe - organizacja pozarządowa i inne podmioty o których mowa  

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

i o wolontariacie.  

− z ubiegania się o Mikrogrant są wykluczone organizacje, które prowadzą CIL - Lokalny. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 3 tys. PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   

Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

http://dzialamyrazem.pl/konkurs-cil-regrantingowe-2021/ 

 

KONTAKT: 

− pod nr infolinii 666 739 981 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00. 

− w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów -  telefonicznie pod nr 

tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00 

− w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl  

− w biurze projektu we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 15.00. 



 

51 
 

 

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny 

 

FUNDATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

CEL KONKURSU: 

Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone 
osiemnaście lat? Aplikujcie o dotację do Fundacji Batorego! Możecie się starać o jednorazowe 
wsparcie w wysokości do 1000 zł. W ramach Funduszu można otrzymać dotację np. na 
organizację warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, 
audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Finansujemy działania, które: 

− popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, 

− upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych  
i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian, 

− angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony 
klimatu. 

Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań (np. przejazdy, 

opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów 

audiowizualnych, licencji etc.). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 1 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2021. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-

klimatyczny/#tabs_tab-0 

 

  

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0
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NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 

 

FUNDATOR: Narodowy Bank Polski 

 

CEL KONKURSU: 

W szczególności celami działalności edukacyjnej są: 

− upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie 
postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, 

− zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat 
roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej  
i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych), 

− kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

− upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

− przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy 
podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym  
i korzystaniu z usług finansowych, 

− popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

dystrybuowane nieodpłatnie. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie ubiegać się mogą podmioty prawa polskiego jak osoby prawne, inne 

jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, 

podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 30 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2021  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Więcej informacji na temat zasad udzielania przez NBP dofinansowania można uzyskać pod 

numerami telefonów 22 185 13 36 i 22 185 28 53, wysyłając e-mail na adres: 

sekretariat.dew@nbp.pl lub kontaktując się z właściwym terytorialnie Oddziałem Okręgowym 

NBP. 

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:sekretariat.dew@nbp.pl
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Startują mini granty dla wolontariuszy! 
 

FUNDATOR: Korpus Solidarności 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach mini grantów Korpusu Solidarności, w każdym z 16 województw odbędzie się 

regionalny konkurs, za sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój projekt. Celem 

jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są 

przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po 

informację o ruszających zgłoszeniach. 

Założenia mini grantów: 

• Można ubiegać się o mini grant w wysokości maks. do 1000 zł, 
• Aby zgłosić swój projekt, należy skontaktować się z Partnerem Regionalnym KS ze 

swojego województwa, w Lesznie jest to Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, 
• Zgłaszany projekt musi być zaplanowany i rozliczony nie dalej, jak do końca 2021 roku. 

Mini granty mają na celu wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności, którzy poszukują 
możliwości sfinansowania własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych działań grup 
wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wolontariusze i zespoły wolontariuszy (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu), 

którzy działają na terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider projektu 

występujący z wnioskiem o mini grant powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi 

Wolontariatu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Można ubiegać się o mini grant w wysokości maks. do 1000 zł. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Do końca 2021 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

 

KONTAKT: 

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej  
Telefon: +48888496548 
E-mail: kontakt@fundacja-cat.pl 
WWW: http://fundacja-cat.pl/ 
 

http://fundacja-cat.pl/


 

54 
 

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Srktora Audiowizualnego i Kultury ogłosił nabory 

wniosków w programie Kreatywna Europa 

Kreatywna Europa to Program Unii Europejskiej oferujący finansowe wsparcie dla sektorów 
kultury, audiowizualnego i kreatywnych. W ramach edycji 2021-2027 program przeznaczył 2,4 
mld euro na dofinansowanie realizacji projektów w obszarze kultury i sztuki. Kreatywna Europa 
to Program Unii Europejskiej oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, 
audiowizualnego i kreatywnych. W ramach edycji 2021-2027 program przeznaczył 2,4 mld euro 
na dofinansowanie realizacji projektów w obszarze kultury i sztuki. Głównymi celami programu 
Kreatywna Europa są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, 
budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł m. in. poprzez 
zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych. Program jest wdrażany poprzez 
trzy komponenty: MEDIA, Kultura oraz międzysektorowy. 

Opublikowane nabory wniosków dotyczą następujących obszarów grantowych: 

1. NETWORKS OF EUROPEAN CINEMAS - termin składania wniosków – 10 sierpnia 2021 r. 
2. EUROPEAN MINI-SLATE DEVELOPMENT – termin składania wniosków – 12 sierpnia 2021 

r. 
3. MARKETS & NETWORKING – termin składania wniosków – 24 sierpnia 2021 r. 
4. INNOVATIVE TOOLS AND BUSINESS MODELS – termin składania wniosków - 24 sierpnia 

2021 r. 
5. EUROPEAN FESTIVALS – termin składania wniosków – 24 sierpnia 2021 r. 
6. FILMS ON THE MOVE - termin składania wniosków - 24 sierpnia 2021 r. 
7. EUROPEAN SLATE DEVELOPMENT – termin składania wniosków - 25 sierpnia 2021 r.  
8. TV AND ONLINE CONTENT – termin składania wniosków - 25 sierpnia 2021 r. 
9. SIECI EUROPEJSKIE - termin składania wniosków - 26 sierpnia 2021 r. 
10. FOSTERING EUROPEAN MEDIA TALENTS AND SKILLS - termin składania wniosków - 26 

sierpnia 2021 r. 
11. NEWS – JOURNALISM PARTNERSHIPS – termin składania wniosków – 26 sierpnia 2021 

r.  
12. PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ – termin składania wniosków – 7 września  

2021 r. 
13. PLATFORMY EUROPEJSKIE - termin składania wniosków – 29 września 2021 r. 
14. WSPARCIE OBIEGU LITERATURY EUROPEJSKIEJ – termin składania wniosków –  

30 września 2021 r.  
15. EUROPEAN VOD NETWORKS AND OPERATORS – termin składania wniosków –  

5 października 2021 r.  
16. AUDIENCE DEVELOPMENT & FILM EDUCATION – termin składania wniosków –  

5 października 2021 r. 
17. CREATIVE INNOVATION LAB – termin składania wniosków – 5 października 2021 r. 
18. EUROPEAN CO-DEVELOPMENT – termin składania wniosków – 17 listopada 2021 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnie otwartych oraz planowanych naborów w ramach 
Programu Kreatywna Europa można uzyskać na portalu można uzyskać na portalu Funding & 
Tender Opportunities: link do strony Portalu Funding & Tender Opportunities oraz na stronie 
Creative Europe Desk Polska: https://kreatywna-europa.eu/ 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://kreatywna-europa.eu/
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Inicjatywy edukacyjne Narodowego Banku Polskiego 

 
ORGANIZATOR: Narodowy Bank Polski 
 
O PROGRAMIE: 
NBP dofinansowuje przede wszystkim: 

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

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

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

Odbiorcami projektów mogą być następujące grupy: 

− dzieci i młodzież, 

− nauczyciele i kadra naukowa, 

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

− młodzież wchodząca na rynek pracy. 
Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie cztery projekty edukacyjne. 
Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. 
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, 
olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe 
dystrybuowane nieodpłatnie. 
Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie to: 

1) Inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP. 
2) Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz 

po 45 roku życia). 
3) Zarządzanie przedsiębiorstwem. 
4) Gospodarowanie budżetem domowym. 
5) Zapobieganie wykluczeniu finansowemu. 
6) Pieniądz. 
7) Gospodarka rynkowa. 
8) Instytucje i usługi finansowe. 
9) Nowe horyzonty myśli ekonomicznej. 

Corocznie ustalana jest lista priorytetów na dany rok. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Podmioty prawa polskiego: 

− osoby prawne, 

− inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / 
zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze 
samorządowe. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalnie 30.000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór jest ciągły, wniosek należy złożyć co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Narodowy Bank Polski 

T: 22 185 13 36 i 22 185 28 53 

sekretariat.dew@nbp.pl  

 

Darowizny od Fundacji PGE 

 

ORGANIZATOR:  Fundacja PGE 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako 

odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach: 

• nauka i edukacja 
• lecznictwo i ochrona zdrowia 
• pomoc społeczna 
• działalność ekologiczna i ochrona środowiska 
• sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

Fundacja przekazuje darowizny, które są świadczeniem pieniężnym na rzecz osób prawnych  
i podmiotów niemających osobowości prawnej, posiadających swoją siedzibę w Polsce. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane  

z działalnością gospodarczą (non-profit) w szczególności następującym Podmiotom: 

1. fundacjom; 
2. stowarzyszeniom; 
3. szkołom; 
4. uczelniom wyższym; 
5. domom dziecka; 
6. placówkom opiekuńczym; 
7. publicznym zakładom opieki zdrowotnej; 
8. innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego; 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:sekretariat.dew@nbp.pl
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pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się 
do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego. 
Fundacja nie udziela darowizn osobom fizycznym, z wyłączeniem pracowników spółek Grupy 
Kapitałowej PGE oraz najbliższych członków ich rodzin. Dopuszcza się udzielanie darowizn na 
rzecz Podmiotów z przeznaczeniem na pomoc indywidualną osobom fizycznym. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub współfinansowania. W przypadku 

udzielenia darowizny w kwocie 20 000 PLN i poniżej decyzja podejmowana jest przez Zarząd 

Fundacji w formie uchwały podjętej większością głosów. Darowizny w kwocie przekraczającej 

20 000 PLN, Zarząd Fundacji udziela po zatwierdzeniu wniosku o udzielnie darowizny przez Radę 

Fundacji. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór ciągły. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 4 tygodni. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy 

Dokumenty do pobrania 

• Wniosek o udzielenie darowizny  
• Regulamin udzielania darowizn osobom prawnym  
• Regulamin udzielania darowizn osobom fizycznym.pdf  
• Rozliczenie darowizny dla osób prawnych  

 

  

https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/content/download/5295/file/Wniosek%20o%20udzielenie%20darowizny.doc
https://www.gkpge.pl/fundacja/content/download/5296/file/regulamin_udzielania_darowizn_osobom_prawnym%20%281%29.pdf
https://www.gkpge.pl/fundacja/content/download/31808/file/Regulamin%20udzielania%20darowizn%20osobom%20fizycznym.pdf
https://www.gkpge.pl/fundacja/content/download/31308/file/Rozliczenie%20darowizny%20dla%20os%C3%B3b%20prawnych.docx
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

Stypendia krajowe 

• Stypendia Fundacji Santander dla uczniów 2021 

Dla: uczniowie 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 16 sierpnia 2021  

https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/2/  

 

• Stypendia Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA 

Dla: uczniowie, studenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2021  

https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/2/  

 

• Stypendia Indeks Start2Star 2021 

Dla: studenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 1 września 2021  

https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/2/  

 

• Nowe Skalmierzyce – stypendia naukowe i artystyczne 

Dla: uczniowie 

Zasięg: wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 15 września 2021  

https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/2/  

 

• Stypendia scenariuszowe PISF 

Dla: absolwenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 19 września 2021 r. 

pisf@pisf.pl  

www.pisf.pl  

 

• 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   

 

https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/2/
https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/2/
https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/2/
https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/2/
mailto:pisf@pisf.pl
http://www.pisf.pl/
mailto:fundacja@twojaszansa.org.pl
http://www.twojaszansa.org.pl/
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• 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: 

• Stypendia konfucjańskie 2021 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 

Zasięg: Chiny 

Termin składania wniosków: 9 września 2021 r. 

scholarships@hanban.org  

 

• Stypendium doktoranckie Google 

Dla: doktoranci 

Zasięg: cały świat 

Termin składania wniosków: 30 września 2021  

https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/2/  

 

• Program stypendialny Deutsches Museum 2021 
Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 
Zasięg: Stany Zjednoczone  
Termin składania wniosków: 15 października 2021 r. 
a.walther@deutsches-museum.de 
www.deutsches-museum.de  
 

• Stypendium na studia magisterskie i doktoranckie na University of Melbourne 2021 
Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 
Zasięg: Australia  
Termin składania wniosków: 31 października 2021 r. 
www.unimelb.edu.au  
 

• Program stypendialny Deutsches Museum 2021 
Dla: studenci, absolwenci 
Zasięg: Indie  
Termin składania wniosków: 31 grudnia 2021 r. 
info@kanthari.org  
www.kanthari.org  

  

mailto:stypendia@hipokrates.org
http://www.stypendia.nil.org.pl/
mailto:scholarships@hanban.org
https://www.mojestypendium.pl/znajdz-stypendium/page/2/
mailto:a.walther@deutsches-museum.de
http://www.deutsches-museum.de/
http://www.unimelb.edu.au/
mailto:info@kanthari.org
http://www.kanthari.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 
 

Więcej informacji, zajdziesz na naszej stronie w zakładce ”FUNDUSZE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzebujesz pomocy? 

 


