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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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Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 

Otwarty konkurs ofert ,,Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych - Uczniowie” 

 
FUNDATOR: 
Minister Cyfryzacji 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest aktywizowanie uczniów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych 
umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności projektowania gier komputerowych, 
przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. 
Cele szczegółowe: 
- Zapewnienie wsparcia Uczniom o szczególnych zdolnościach w zakresie projektowania gier. 
- Podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych Nauczycieli przedmiotów 
matematycznoinformatycznych oraz wykładowców. 
- Wyrównanie szans na zdobycie zaawansowanych umiejętności w zakresie projektowania gier 
między Uczniami z dużych i mniejszych ośrodków. 
Program powinien uwzględniać, że Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych będą 
odbywały się z uwzględnieniem specyfiki roku szkolnego. Oznacza to, że realizacja w ramach 
niniejszego zadania publicznego powinna rozpocząć się z początkiem i zakończyć z końcem roku 
szkolnego 2021/2022. 
Wsparciem powinno zostać objętych 25 zespołów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych 
jak również nauczyciele sprawujący nad nimi opiekę. Opiekę nad zespołem sprawować będzie 
od 1 do 3 nauczycieli. Będą oni objęci wparciem mającym na celu podniesienie ich kompetencji 
metodycznych oraz merytorycznych. W ramach uczestnictwa w Programie powinni oni 
otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie zajęć. 
Uczniowie wchodzący w skład poszczególnych zespołów powinni podnosić swoje kompetencje 
w zakresie algorytmiki i programowania w szczególności przez: 
- udział w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez autorytety z branży gamingowej ( 
w szczególności zajęcia tradycyjne i e-learningowe ze specjalistami w zakresie projektowania 
fabuły, programowania, technik przetwarzania obrazu i dźwięku, grafiki komputerowej); 
- udział w wyjazdach edukacyjnych dedykowanych rozwojowi projektowania gier; 
- rozwijanie projektów gier komputerowych w zespołach uczniowskich pod opieką 
Nauczycieli/wykładowców; 
- finałowy konkurs z prezentacją projektów gier komputerowych. 
Powyższe działania mogą zostać rozszerzone o inne formy wsparcia. Działania powinny być 
komplementarne oraz przyczyniać się do realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych. 
Oferent zobowiązany jest zorganizować konkurs finałowy. Trzy najlepsze zespoły spośród 
zespołów uczniowskich otrzymają atrakcyjne nagrody – dopuszcza się by były to zorganizowane 
wyjazdy krajowe lub zagraniczne o charakterze edukacyjnym, podczas których uczestnicy będą 
mogli zapoznać się z przemysłem gamingowym, lub nagrody rzeczowe. Przewiduje się, że  
w przypadku przyznania nagród w postaci wyjazdów o charakterze krajowym lub zagranicznym 
mogą zostać one zrealizowane do końca trwania umowy. Przewiduje się, że w przypadku braku 

Aktualne konkursy 
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możliwości organizacji wyjazdów z powodu sytuacji epidemiologicznej Zleceniobiorca może 
podjąć decyzję o zastąpieniu wyjazdu nagrodami rzeczowymi. 
Odbiorcami zadań są Uczniowie oraz Nauczyciele. Do zadania powinno zostać zrekrutowane 
minimum 25 zespołów Uczniów. Każdym zespołem powinien opiekować się 1 do 3 Nauczycieli. 
W przypadku, kiedy Oferent planuje realizację projektu wspólnie z partnerami publicznymi lub 
prywatnymi nieuprawnionymi do udziału w konkursie, zastosowanie ma partnerstwo.  
W przypadku podmiotów nieuprawnionych do udziału w konkursie nie ma limitu ofert,  
w których mogą pełnić funkcję partnera. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, oraz jednostki terenowe 
stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, 
koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy 
gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; 
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
- spółdzielnie socjalne; 
- 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 : 
Budżet Programu Rozwoju Talentów w roku 2021 wynosi 9 000 000 zł i tyle samo w roku 
kolejnym: 
- dotacja do 2 500 000 zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w roku 2021 
wynosić może maksymalnie 1 500 000 mln zł, na realizację w roku 2022 maksymalnie 1 000 000 
zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 16 czerwca 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

je: www.mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-

mistrzostwa-w-projektowaniu-gier-komputerowych-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-

talentowinformatycznych-na-lata-2019-2029.html  

  

KONTAKT: 

Minister Cyfryzacji 

ul. Królewska 27 Warszawa 

tel. 222 500 110 

kontakt@kprm.gov.pl  

http://www.mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-mistrzostwa-w-projektowaniu-gier-komputerowych-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-talentowinformatycznych-na-lata-2019-2029.html
http://www.mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-mistrzostwa-w-projektowaniu-gier-komputerowych-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-talentowinformatycznych-na-lata-2019-2029.html
http://www.mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-mistrzostwa-w-projektowaniu-gier-komputerowych-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-talentowinformatycznych-na-lata-2019-2029.html
mailto:kontakt@kprm.gov.pl
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Rozwój sportu na Terenie Miasta Leszna - II Tura 2021  

 
Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie sportu - Rozwój sportu na Terenie Miasta Leszna - II Tura 2021. 
 
CELE ZADANIA OBJĘTEGO KONKURSEM: 
1. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników (kategoria senior) klubów 
sportowych; 
2. osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 
3. poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo  
w aktywnym stylu życia; 
4. promocja sportu i aktywnego stylu życia. 
5. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie 
mieszkańców Leszna. 
Przedmiotem konkursu jest osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników 
(kategoria senior)  klubów sportowych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 579 625 00 zł  
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Składanie ofert do 18 czerwca 2021r. do godziny 14:00. 
Wkład własny finansowy - nie mniej niż 10.00 % od wartości finansowej zadania Koszty obsługi 
zadania/administracyjne - nie więcej niż 10.00 % od wartości dotacji 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.leszno.engo.org.pl/konkursy/114  

 

KONTAKT: 

Wydział Kultury i Sportu 

Mateusz Gryczka tel: 65 537 36 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/114
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“EKOczynni”  

 
FUNDATOR: 
Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest promowanie ochrony środowiska i oświaty, w szczególności popularyzacja 
i upowszechnianie świadomości społecznej oraz odpowiedzialności ekologicznej wśród 
młodzieży szkolnej poprzez zachęcenie jej do podejmowania lub kontynuowania projektów 
ekologicznych. Konkurs trwa od dnia 20 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2021 r. 
Zadaniem Zespołu Projektowego jest przygotowanie prezentacji zawierającej opis projektu 
działającego na rzecz ochrony środowiska i edukacji w tym zakresie. 
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach (Zespół Projektowy może startować  
w jednej lub w obydwu kategoriach): 
--- Projekty realizowane – projekty samodzielnie opracowane przez Zespół Projektowy  
i rozpoczęte przez szkołę przed dniem rozpoczęcia Konkursu pod warunkiem, że projekty takie 
są realizowane nadal. Projekt uznaje się za realizowany nadal, jeżeli jego wdrożenie nie zostało 
zakończone lub mimo zakończenia jego skutki trwają co najmniej do dnia rozpoczęcia konkursu 
lub stanowią cykliczne działania organizowane przez szkołę, których celem jest wspieranie 
ochrony środowiska i edukacji w tym zakresie. Projekty takie muszą być realizowane w Polsce. 
Za pracę konkursową w kategorii „Projekty realizowane” uznaje się prezentację zawierającą: 
- opis założeń oraz zasad działania projektu; 
- opis sposobu oraz czasu jego oddziaływania na środowisko naturalne oraz uczniów szkoły; 
- dokumentację filmową lub zdjęciową potwierdzającą realizację projektu; 
- dokumenty pochodzące od osób trzecich, instytucji i organów dotyczące projektu; 
- szacunkowy koszt realizacji projektu oraz źródła jego finansowania. 
--- Projekty planowane – niezrealizowane projekty działań w zakresie ochrony środowiska  
i edukacji w tym 
zakresie, stworzone przez Zespoły szkoły w ramach pracy konkursowej. Za pracę konkursową  
w kategorii „Projekty planowane” uznaje się prezentację zawierającą: 
- dokładny opis założeń oraz zasad działania projektu; 
- przewidywany sposób oddziaływania na środowisko naturalne oraz uczniów szkoły; 
- rysunki lub wizualizacje lub zdjęcia lub filmy lub dowolną inną formę przekazu pozwalającą 
zrozumieć założenia projektu; 
- szczegółowy kosztorys realizacji projektu z uwzględnieniem ewentualnych środków własnych 
szkoły oraz kwoty wnioskowanego dofinansowania, przy czym kwota ta nie może być wyższa 
niż 50.000 złotych. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać szkoły, w których zostaną utworzone zespoły osób fizycznych 
zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej: „Zespołami Projektowymi” 
składające się z: 
- jednego nauczyciela danej szkoły oraz 
- nie mniej niż trzech, ale nie więcej niż dziesięciu uczniów danej szkoły. 
Członkami Zespołów Projektowych mogą być: 
- uczniowie szkół: 
- pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; 
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-   niepełnoletnie osoby fizyczne pomiędzy 13 a 18 rokiem życia; 
- nauczyciele zatrudnieni w szkołach, przy czym udział nauczyciela w każdym Zespole 
Projektowym jest warunkiem utworzenia Zespołu Projektowego. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Projekty realizowane: 
- I miejsce: 15 000 zł; 
- II miejsce: 10 000 zł; 
- III miejsce: 5 000 zł; 
Projekty planowane: 
- I miejsce: 15 000 zł; 
- II miejsce: 10 000 zł; 
- III miejsce: 5 000 zł. 
Ponadto Fundator przewidział pulę środków na dofinansowanie w łącznej wysokości 
200.000,00 zł dla szkół realizujących projekty zgłoszone przez Zespoły Projektowe, które 
zwyciężyły w kategorii „Projektów planowanych” i ewentualnie inne Zespoły Projektowe, które 
uczestniczyły w Konkursie w kategorii „Projektów planowanych”, a które według opinii Komisji 
Konkursowej i Fundatora zasługują na takie dofinasowanie. Dofinasowanie jest przyznawane 
zgodnie z Regulaminem Dofinansowań, który stanowi Załącznik do Regulaminu Konkursu  
a udzielane na podstawie Umowy Dofinansowania zawieranej pomiędzy szkołą a Fundatorem. 
Ponadto uczniowie będący członkami Zespołów Projektowych, których Prace Konkursowe 
zostaną nagrodzone w kategorii „Projektów realizowanych” lub odpowiednio w kategorii 
„Projektów planowanych” otrzymają następujące nagrody rzeczowe (o wartości 900 zł dla 
każdego ucznia). 
 „Projektów planowanych” otrzymają następujące nagrody: 
- za zajęcie 1. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 5.000zł; 
- za zajęcie 2. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 3.000zł; 
- za zajęcie 3. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 2.000zł 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Zgłoszenie Zespołu Projektowego do Konkursu wraz z przekazaniem Pracy Konkursowej musi 
nastąpić nie później niż do 20 czerwca 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.eko-czynni.pl  

 

KONTAKT: 

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 

ul. M. Kasprzaka 25 

01-224 Warszawa 

fundacja@pgnig.pl  

 

 

http://www.eko-czynni.pl/
mailto:fundacja@pgnig.pl
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Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Warszawskim.  

4. Edycja 

 
FUNDATOR: 
Ministerstwo Obrony Narodowej 

 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie realizacji zdań publicznych o następujących celach: 
- wzrost aktywności i integracji uczniów klas wojskowych oraz harcerzy z Powstańcami 
Warszawskimi; 
- wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas wojskowych oraz harcerzy, dla żołnierzy – 
kombatantów walczących w Powstaniu Warszawskim; 
- uczczenie pamięci i oddanie hołdu Powstańcom Warszawskim; 
- upamiętnienie miejsc historycznych walk w Powstaniu Warszawskim; 
- upowszechnienie wśród uczniów wiedzy historycznej dotyczącej przebiegu bohaterskich walk 
w Powstaniu Warszawskim. 
Zadania konkursowe powinny polegać m.in. na: 
- realizacji programów o charakterze patriotyczno-edukacyjnym dotyczących upamiętnienia 
dokonań ludności cywilnej i żołnierzy Powstania Warszawskiego, w tym m.in. organizacji 
„żywych lekcji historii” – spotkań młodzieży z żołnierzami walczącymi w Powstaniu 
Warszawskim, w szczególności w miejscach bezpośrednio związanych z ich bohaterskimi 
walkami; 
- organizacji i udzielaniu kombatantom pomocy (w tym: pomoc pielęgnacyjna, realizacja 
zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą 
wyposażenia domowego, w domowych pracach gospodarczych itp.), zapewnieniu wsparcia 
podczas przejazdów komunikacją publiczną do miejsc użyteczności publicznej przez młodzież 
(w szczególności uczniów klas wojskowych i harcerzy); 
- zapewnieniu transportu kombatantom na spotkania, na groby współtowarzyszy broni, a także 
w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.; 
- opiece nad grobami poległych żołnierzy Powstania, w tym również odnajdywaniu 
„zapomnianych” grobów; 
- składaniu kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach Powstańców Warszawskich; 
- przygotowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu dla uczniów w wieku szkolnym z 
wiedzy na temat Powstania Warszawskiego. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- 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; 
- spółdzielnie socjalne; 
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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 (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. 
Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą: 
- posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz 
potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia; 
- prowadzić działalność statutową w danym zakresie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Zaplanowana pula środków 3 000 000 zł; 
- wymagany wkład własny finansowy min. 10%; 
- wymagany wkład własny niefinansowy min. 10%. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 21 czerwca 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew082021wddekid  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Al. Niepodległości 218 

00-911 Warszawa 

tel. +48 22 6 280 031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew082021wddekid
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Wspólnie dla dziedzictwa 

 
FUNDATOR: 
Narodowy Instytut Dziedzictwa  
 
CEL KONKURSU: 
Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa 
kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych 
pokoleń Polaków.  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych 
przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez 
niżej wymienione działania: 
1. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa 
kulturowego (materialnego i niematerialnego). 
2. Działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym 
tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności,  
w tym umiejętności związanych z rzemiosłem. 
3. Działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne  
i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia 
świadomości społecznej wartości dziedzictwa. 
4. Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury 
zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych 
praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych 
oraz sprzętu do nurkowania. 
5. Prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, 
prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości 
zabytku. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Program adresowany jest do organizacji pozarządowych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Otrzymać można od 5 000,00 zł do 80 000,00 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 21 czerwca 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/WSPOLNIE-DLA-DZIEDZICTWA/  

 

KONTAKT: 

ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa  

tel.: 22 826 02 39, e-mail: nid@nid.pl  

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/WSPOLNIE-DLA-DZIEDZICTWA/
mailto:nid@nid.pl
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Otwarty konkurs ofert - Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach 

 
Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021r. 
 
CEL KONKURSU: 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym 
pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób w 2021r. - Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach. Głównym 
celem zadania jest przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu seniorów po zakończeniu 
aktywizacji zawodowej oraz dbałość o ich kondycję psychospołeczną. 
 
OPIS ZADANIA: 
Zadanie polega na zagospodarowaniu czasu wolnego seniorów i ich aktywizację poprzez: 
integrację społeczną, działalność prozdrowotną, kulturalną i edukacyjną, realizację pasji  
i zainteresowań seniorów, tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą 
wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego, udostępnianie informacji 
dotyczących codziennego funkcjonowania osób starszych (np. sprawy administracyjne, 
konsumenckie, zdrowotne). Odbiorcy działań to kobiety i mężczyźni w wieku od 55 lat. 
 
DOKUMENTACJA Z REALIZACJI ZADANIA:  
Listy obecności (z rodzaju zajęć/warsztatu, miejsca, czasu i godzin ich przeprowadzenia). 
Umowy z realizatorami zadania, porozumienia z wolontariuszami, faktury/rachunki, 
potwierdzenia dokonanych płatności oraz wykonania pracy przez wolontariuszy. Inna 
potwierdzająca realizację zadania. 
 
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA: 
Ilość zajęć/warsztatów dla seniorów. Liczba godzin funkcjonowania klubu, punktu, świetlicy  
w ramach projektu. Ilość spotkań integracyjnych dla seniorów. Liczba osób objętych wsparciem 
w ramach projektu. Zwiększenie umiejętności i wiedzy wśród seniorów. Inne wskazane przez 
Oferenta. Obowiązkowo w ofercie w pkt. III. 6 należy wypełnić dodatkową informację dotyczącą 
rezultatów realizacji zadania publicznego pn. Sposób mierzenia osiągniętych rezultatów. 
 
KWOTA DOFINANSOWANIA: 
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 40 000.00 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Składanie ofert do 22 czerwca 2021 r. 
 
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
Miejsce składania papierowej wersji:  Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Lesznie (64-100), przy ulicy Janusza Korczaka 5. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Zadanie musi zostać zrealizowane od 01 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r. 
 



 

12 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: 

www.leszno.engo.org.pl/konkursy/113  

 

KONTAKT: 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 

131, ngo@moprleszno.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/113
mailto:ngo@moprleszno.pl
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Otwarty konkurs ofert w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji 

wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami 

 
Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin  
i osób w 2021r. 
 
CEL KONKURSU: 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym 
pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób w 2021r. - Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji  
i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami.  
Głównym celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta Leszna w zakresie 
zdrowotnym. 
Cele szczegółowe: Zwiększenie dostępności dla osób chorych i osób z niepełnosprawnościami 
do różnych form/działań rehabilitacji (społecznej, intelektualnej, fizycznej). Wzmocnienie 
kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników zadania. Zwiększenie świadomości 
mieszkańców miasta Leszna na temat przysługujących im uprawnień oraz dostępnych usług. 
 
OPIS ZADANIA: 
Zadanie obejmuje prowadzenie indywidualnych lub grupowych form/działań w zakresie 
rehabilitacji fizyczno– społecznej, w tym uwzględniającą edukację uczestników w zakresie 
samodzielnego wykonywania ćwiczeń usprawniających, możliwych do wykonania w warunkach 
domowych. Odbiorcy działań to osoby dotknięte następującymi dysfunkcjami: wadami słuchu, 
wadami wzroku, chorobami układu kostno-mięśniowego, po urazach, kobiety po mastektomii, 
schorzeniami neurologicznymi i neuromięśniowymi, z upośledzeniami umysłowymi  
i zaburzeniami psychicznymi, otyłością, cukrzycą oraz z innymi chorobami. W pierwszej 
kolejności działania powinny być skierowane do osób ubogich, seniorów a także innych osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem 
aktualnej wiedzy w zakresie rehabilitacji. 
 
DOKUMENTACJA Z REALIZACJI ZADANIA:  
1. Listy obecności (z rodzaju zajęć, miejsca, czasu i godzin ich przeprowadzenia).  
2. Umowy z realizatorami zadania, porozumienia z wolontariuszami, faktury/rachunki, 
potwierdzenia dokonanych płatności oraz wykonania pracy przez wolontariuszy.  
3. Inna potwierdzająca realizację zadania. 
 
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA: 
1. Liczba godzin świadczenia rehabilitacji fizyczno-społecznej. 
2. Liczba osób objętych zadaniem (z podziałem na osoby dorosłe, dzieci/młodzież, osoby 
ubogie/zagrożone wykluczeniem społecznym, seniorów).  
3. Liczba i rodzaj prowadzonych form działań.  
4. Liczba odbiorców poszczególnych form działań. Liczba godzin zrealizowanych zajęć  
z podziałem na poszczególne ich formy.  
5. Liczba spotkań edukacyjnych. Inne wskazane przez Oferenta. 
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KWOTA DOFINANSOWANIA: 
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 20 000.00 zł 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Składanie ofert do 22 czerwca 2021 r. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Termin realizacji zadania musi nastąpić w terminie od 01 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: 

www.leszno.engo.org.pl/konkursy/111  

  

KONTAKT: 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela 

Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/111
mailto:ngo@moprleszno.pl
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Otwarty konkurs ofert - Działania na rzecz osób przewlekle chorych, niesamodzielnych 

wymagających codziennej opieki i wsparcia 

 
Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom  i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021r. 
 
CEL KONKURSU: 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym 
pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób w 2021r. - Działania na rzecz osób przewlekle chorych, niesamodzielnych wymagających 
codziennej opieki i wsparcia 
Głównym celem zadania jest poprawa funkcjonowania w życiu codziennym osób zależnych oraz 
ich rodzin poprzez zapewnienie opieki i higieny, lepszego samopoczucia, komfortu 
psychicznego i fizycznego oraz poczucia bezpieczeństwa.  
 
OPIS ZADANIA: 
Głównym celem jest zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych przysługujących osobie 
samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,  
a jest jej pozbawiona. 
Usługi opiekuńcze będą obejmować w szczególności następujący zakres czynności: 
• codzienną toaletę, mycie oraz zmianę pieluch, 
• pomoc przy poruszaniu się po domu, 
• pomoc przy ubieraniu się, 
• realizację recept i podawanie leków, 
• pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych i dokonywanych opłat związanych z utrzymaniem 
mieszkania/domu, 
• przygotowywanie posiłków lub dostarczania gotowych oraz w razie potrzeby karmienie, 
• towarzyszenie przy robieniu zakupów lub robienie zakupów, 
zachęcanie do czytania książek czy rozwiązywania krzyżówek, 
• wychodzenie na spacery, 
• utrzymywanie kontaktów z rodziną i sąsiadami, 
• palenie w piecu, przynoszenie węgla/wody, 
• załatwianie środka transportu do przewozu w wyznaczone miejsce, 
• utrzymywanie w czystości mieszkania/pokoju bez generalnego sprzątania tj. bez mycia okien 
czy trzepania dywanów, 
• zanoszenie do pralni bielizny pościelowej i odzieży, robienie bieżącej przepierki bielizny 
osobistej, prasowanie odzieży. 
W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Podopiecznego, Opiekun zobowiązany jest do 
niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy, a w uzasadnionych przypadkach 
powiadamia stosowne służby medyczne. 
Łączny wymiar zleconych godzin usług od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r nie może 
przekroczyć 3 000 godzin (6 miesięcy po 500 godzin w każdym miesiącu). 
Odbiorcy działań - mieszkańcy Leszna: 
- osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 
osób, 
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- osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy 
zapewnić. 
 
DOKUMENTACJA Z REALIZACJI ZADANIA:  
Listy obecności (z rodzaju zajęć, miejsca, czasu i godzin ich przeprowadzenia). 
2. Umowy z realizatorami zadania, porozumienia z wolontariuszami, faktury/rachunki, 
potwierdzenia dokonanych płatności oraz wykonania pracy przez wolontariuszy. 
3. Inna potwierdzająca realizację zadania. 
 
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA: 
1. Liczba godzin usług opiekuńczych, 
2. Liczba osób objętych usługami, 
3. Liczba zaangażowanych opiekunów/ek w realizację projektu, 
4. Rodzaje oferowanej pomocy w ramach usług opiekuńczych, 
5. Inne wskazane przez Oferenta. 
Obowiązkowo w ofercie w pkt. III. 6 należy wypełnić dodatkową informację dotyczącą 
rezultatów realizacji zadania publicznego pn. Sposób mierzenia osiągniętych rezultatów. 
W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie  
1 ofertę. 
 
KWOTA DOFINANSOWANIA: 
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 81 000.00 zł 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Składanie ofert do 22 czerwca 2021 r. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Zadanie musi zostać zrealizowane od 01 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: 

www.leszno.engo.org.pl/konkursy/112. 

 

KONTAKT: 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela 

Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/112
mailto:ngo@moprleszno.pl
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Konkurs grantowy Programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV) 

Komponent „Zaangażowanie i uczestnictwo obywateli” - Europejska pamięć 

 
FUNDATOR: 
Komisja Europejska – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wspieranie projektów mających na celu upamiętnienie wydarzeń  
w najnowszej historii Europy, w tym przyczyn i skutków reżimów autorytarnych i totalitarnych, 
oraz podnoszenie świadomości obywateli Europy na temat ich wspólnej historii, kultury, 
dziedzictwa kulturowego i wartości, zwiększając tym samym ich zrozumienie Unii, jej 
pochodzenia, celu, różnorodności i osiągnięć oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia  
i tolerancji. 
Inicjatywy polityczne UE wspierane w ramach tego zaproszenia to: 
- Strategia UE dotycząca zwalczania antysemityzmu; 
- Plan UE na rzecz walki z rasizmem na lata 2020-20255; 
- Ramy strategiczne UE dotyczące Romów w zakresie równości, integracji i uczestnictwa. 
W związku z tym projekty muszą uwzględniać jeden (lub oba) z priorytetów polityki ustalonych 
na 2021 r.: 
- 1. Upamiętnianie i prowadzenie badań naukowych i edukacji na temat zbrodni popełnionych 
w okresie reżimów totalitarnych. 
- 2. Opór, przemiany demokratyczne i konsolidacja demokratyczna w UE. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać podmioty prawne lub osoby prywatne z krajów członkowskich EU lub 
spoza Unii (ale powiązane z programem CERV) – organizacje pozarządowe/organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego/organizacje kulturalne/organizacje młodzieżowe/badawcze/ 
edukacyjne. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- łączny budżet w 2021 roku 4 515 000 EUR; 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 22 czerwca 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.ec.europa.eu  

 

KONTAKT: 

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

1049 Bruxelles/Brussel 

Belgia 

 

 

http://www.ec.europa.eu/


 

18 
 

Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej  

 
O PROGRAMIE: 
Z końcem kwietnia 2020 r. został uruchomiony specjalny program pożyczek dla podmiotów 
ekonomii społecznej w związku z panującą w kraju sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną 
przez epidemię koronawirusa.  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), 
2) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 
4) zatowarowanie, półprodukty itp., 
5) koszty administracyjne, 
6) koszty zakupu drobnego wyposażenia. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Do ubiegania się o Jednostkową Pożyczkę uprawnione będą następujące Podmioty Ekonomii 
Społecznej: 
1)     przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205, z późn. zm.); 
2)     podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
3)     organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
688, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile 
udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%; 
4)     spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 275, z późn. zm.). 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu 
uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym z działalności gospodarczej lub 
odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 100 tys. zł.; 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

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

KONTAKT: 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 

801 598 888 

+48 22 475 8888, bgk@bgk.pl  

http://www.bgk.pl/
mailto:bgk@bgk.pl
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Program „Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”  

 
FUNDATOR: 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie doświadczonych organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, 
instytucji edukacyjnych i placówek kształceniowych w roli symbolicznych „latarni” wskazujących 
innym drogę w działaniach na rzecz międzynarodowej wymiany młodzieży. PNWM 
przygotowała dla nich dofinansowanie do projektów mających na celu wzmocnienie i promocję 
polsko-niemieckiej współpracy oraz rozszerzenie oferty programowej. 
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które: 
- zachęcają i wspierają uczestników i animatorów międzynarodowej wymiany młodzieży do 
pozostania w kontakcie i do realizacji w czasie pandemii wspólnych projektów online lub 
przygotowują ich do podjęcia współpracy po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią; 
- pomagają w realizacji wydarzeń zdalnych i stacjonarnych oraz w opracowywaniu  
i udostępnianiu narzędzi cyfrowych i platform internetowych służących pracy projektowej, 
organizacji szkoleń i nawiązywaniu kontaktów. 
Planując projekt w ramach programu „Latarnie PNWM”, należy wziąć pod uwagę następujące 
kryteria: 
- wzmocnienie i rozszerzenie sieci partnerów; 
- jakościowy rozwój wymiany młodzieży, idei wymiany; 
- kreatywne rozwiązania w polsko-niemieckiej pracy z młodzieżą w czasie pandemii; 
- ustrukturyzowana forma wsparcia, przemyślana oferta dla uczestników; 
- znaczenie projektu i jego oddziaływanie poza krąg organizacji wnioskującej; 
- pomysły na widoczność w mediach. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia, instytucje edukacyjne 
placówki kształceniowe. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- dotacje w kwocie do 90 000 złotych; 
- wymagany wkład własny minimum 10% w formie finansowej, materialnej lub osobowej. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 czerwca 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.pnwm.org/dotacja/latarnie-pnwm/  

 

KONTAKT: 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

ul. Alzacka 18 

 

http://www.pnwm.org/dotacja/latarnie-pnwm/
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Pozytywnie Otwarci  

 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do 
podjęcia działań w dwóch ogólnych obszarach: 

1. Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych 
HIV i chorych na AIDS. 

2. Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu 
społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań 
ryzykownych. 

 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Działania mające na celu szersze otwarcie społeczności HIV+ na osoby z nowo wykrytym 
zakażeniem oraz tworzenie innowacyjnych platform komunikacji skierowanych do tej grupy 
społecznej. 
2. Działania na rzecz profilaktyki HIV prowadzone w przestrzeni publicznej  
z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych pozwalających na docieranie do szerokich grup 
odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 18-40 lat. 
3. Efektywna promocja testowania w kierunku zakażenia HIV w obliczu drastycznego spadku 
liczby testów wykonanych w dobie pandemii COVID-19. 
4. Edukacja osób seropozytywnych w zakresie zdrowego życia z wirusem,  
a w szczególności chronienia się przed skutkami chorób towarzyszących zakażeniu HIV, które 
mogą pojawiać się w czasie długoletniej terapii ARV. 
5. Edukacja dorastającej młodzieży żyjącej z HIV wobec zagrożenia stygmatyzacją oraz 
konieczności podejmowania samodzielnych decyzji o kontynuacji terapii i wchodzeniu w związki 
partnerskie. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów 
samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. 
Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy projekty. 
 
NAGRODA: 
Jeden projekt może zostać nagrodzony tylko jedną nagrodą w postaci grantu w wysokości do 
20 000 PLN. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Ostateczny termin nadsyłania projektów upływa w dniu 30 czerwca 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod 
adresem: www.pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html 
  
KONTAKT: 

Konkurs „Pozytywnie Otwarci 2021” 

e-mail: biuro@pozytywnieotwarci.pl 

Tel. 603 663 822 

http://www.pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html
mailto:biuro@pozytywnieotwarci.pl
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Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru 

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

nadzieje olimpijskie” w 2021 roku 

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

DODATKOWE INFORMACJE: 

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

KONTAKT: 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa 

Tel. 22 42 10 100 

 

 

 

 

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

z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze 

szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek 

samorządu terytorialnego 

 
CEL KONKURSU: 
Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu 
sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole 
podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej w następujących sportach: 
- hokej na lodzie; 
- kolarstwo; 
- koszykówka; 
- lekkoatletyka; 
- łyżwiarstwo figurowe; 
- piłka ręczna; 
- piłka siatkowa; 
- tenis stołowy; 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
-  polskie związki sportowe; 
- stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej 
ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie; 
- państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz 
infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi 
poszczególnych sportów. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet Programu na rok 2021: 24 000 000,00 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 czerwca 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

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

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

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa 

Tel. 22 42 10 100 

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

Edycja 2021 

 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest: 
- zbudowanie społecznej świadomości wartości dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie 
wiedzy o lokalnych tradycjach, zabytkach i ich historii; 
- poznanie lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego; 
- promocja wartości dziedzictwa kulturowego; 
- rozwój umiejętności tworzenia krótkich form filmowych o tematyce historycznej i kulturalnej. 
Tematem Konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki, 
będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń. Tegoroczna 
odsłona Konkursu, zatytułowana „Przepis na dziedzictwo”, koncentruje się na dziedzictwie 
materialnym – obiektach zabytkowych służących celom 
związanym z wytwórstwem żywności, przygotowywaniem, podawaniem, smakowaniem  
i spożywaniem posiłków. 
Zabytki te to między innymi zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego, np. młyny, browary, 
piekarnie, jatki mięsne, jak również przedmioty codziennego użytku będące elementami 
zastawy stołowej itp. Drugim aspektem jest dziedzictwo niematerialne – tradycje kulinarne, 
kuchnia poprzednich pokoleń, zachowane przepisy, stare książki kucharskie, oryginalne 
receptury kuchni lokalnej bądź regionalnej. 
Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu powinny odnosić się do hasła tegorocznej edycji 
„Zabytkomania – Przepis na dziedzictwo”, czyli ujmować dziedzictwo w związku z: 
- osobistymi przeżyciami, emocjami związanymi z odkrywaniem dziedzictwa kulinarnego 
najbliższej okolicy; osobami związanymi z przekazywaniem i kultywowaniem kulinarnych 
tradycji, np. członkami rodziny, lokalnymi twórcami; 
- budynkami i budowlami zabytkowymi pełniącymi funkcje produkcyjne, magazynowe, 
przetwórcze, gastronomiczne; 
- zabytkowymi przedmiotami będącymi między innymi elementami zastawy stołowej lub 
wyposażenia kuchennego; 
- historycznymi przepisami kulinarnymi i opowieściami z nimi związanymi; 
- wpływem lokalnego dziedzictwa kulinarnego na tożsamość kulturową. 
Mając na uwadze stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, Organizator zachęca, by  
w tegorocznej edycji 
Konkursu skupić się na promocji dziedzictwa kulturowego swojego miejsca zamieszkania, bez 
odbywania dalekich podróży. 
Maksymalny czas trwania filmu dokumentalnego/reportażu łącznie z napisami – 5 minut. Filmy 
muszą być wykonane w jakości HD + wersji internetowej, format MPEG 4, MOV, MKV, WMV 
lub AVI. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Grupa I – składająca się z uczestników między 13 a18 rokiem życia; 
Grupa II – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujących się 
tworzeniem filmów; 
Grupa III – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, profesjonalnie zajmujących się 
tworzeniem filmów. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Grupa I: 
- I miejsce – sprzęt multimedialny; 
- II miejsce – sprzęt multimedialny; 
- III miejsce – sprzęt multimedialny; 
Grupa II: 
- I miejsce – 8 tys. zł; 
- II miejsce – 5 tys. zł; 
- III miejsce – 2 tys. zł; 
Grupa III: 
- I miejsce – 12 tys. zł; 
- II miejsce – 9 tys. zł; 
- III miejsce – 4 tys. zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 czerwca 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.zabytkomania.pl/ 

 

KONTAKT: 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

ul. M. Kopernika 36/40 

00-924 Warszawa 

tel. (22) 826 02 39 

samorzad@nid.pl  

www.samorzad.nid.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zabytkomania.pl/
mailto:samorzad@nid.pl
http://www.samorzad.nid.pl/
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Moja mała Ojczyzna Edycja V. 

 
FUNDATOR: 
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania 
dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, 
poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji. 
Dofinansowanie może być przeznaczone na: 
- poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców; 
- pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz 
bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci; 
- wsparcie infrastruktury placówek oświatowych; 
- wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych; 
- zakup sprzętu związanego z prowadzonym Projektem; 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- fundacje; 
- stowarzyszenia; 
- Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR; 
- jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina); 
- biblioteki publiczne; 
- domy kultury. 
O dofinansowanie w V edycji konkursu „Moja Mała Ojczyzna” mogą ubiegać się również 
podmioty, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach, pod warunkiem 
terminowego i prawidłowego rozliczenia Projektu z poprzednich edycji konkursu. 
Jeden wnioskodawca może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalna kwota dofinansowania 30 000 zł brutto dla każdego z 30 najlepiej ocenionych 
wniosków; 
- wkład własny nie jest wymagany. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 1 lipca 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/  

 

KONTAKT: 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 

Al. Jerozolimskie 7,  Warszawa 

tel. +48 22 522 93 75 

fundacja@fundacjabgk.pl  

http://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
mailto:fundacja@fundacjabgk.pl


 

26 
 

III tura naboru do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych 

 
FUNDATOR: 
ROPS Innowacje 
 
O PROGRAMIE: 
Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania  
i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd 
włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest 
rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, 
ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Grantobiorcami mogą być podmioty pozarządowe i prywatne (w tym osoby fizyczne, osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz grupy nieformalne składające się z min.  
2 osób fizycznych) albo publiczne, inne niż beneficjent projektu grantowego, mające pomysł na 
innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu 
grantowego. 
 
WYSOKOŚĆ GRANTU: 
Minimalna wysokość grantu wynosi 5 000 zł, a maksymalna 60 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin przesyłania zgłoszeń w ramach III tury naboru upływa 1 lipca 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/. 

 

KONTAKT: 

W przypadku pytań osobami do kontaktu są: 

Agata Siwek agata.siwek@rops.poznan.pl  

Marta Ratajczak marta.ratajczak@rops.poznan.pl  

Tel. 061 856 73 20 
 

 

 

 

 

http://www.innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/
mailto:agata.siwek@rops.poznan.pl
mailto:marta.ratajczak@rops.poznan.pl
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Pomysłobranie vol. 2 

 
FUNDATOR: 
Narodowe Centrum Kultury 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest propagowanie atrakcyjnych form aktywności oraz inspiracji do 
prowadzenia działań na rzecz wzmacniania postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, 
jak i całych społeczności lokalnych. Skierowana jest do osób zajmujących się zawodowo lub  
z pasji edukacją na rzecz pielęgnowania wartości patriotycznych oraz poszukujących nowych 
narzędzi i metod pracy, pomocnych w kształtowaniu trwałej i otwartej postawy patriotycznej, 
której podstawą jest wspólne dobro, kultura i tożsamość, oraz patriotyzm pojmowany nie tylko 
jako obowiązek, ale sposób na życie. Inspiracją drugiej edycji Akcji są sposoby posługiwania się 
sztuką jako narzędziem do edukacji patriotycznej oraz próba odpowiedzi na pytania: Jak 
wykorzystywać walory dziedzictwa artystycznego Polski do rozmowy o patriotyzmie? Jak 
wzmacniać i pielęgnować postawy patriotyczne poprzez sztukę wizualną w sposób 
nowoczesny, przystępny i zachęcający wśród młodzieży i dzieci? 
Do Akcji zgłaszane mogą być zarówno scenariusze na zajęcia edukacyjne, jak i propozycje gier 
lub warsztatów. W przypadku gier i warsztatów czas trwania zajęć nie powinien przekroczyć 
jednego dnia. Najciekawsze i najbardziej innowacyjne scenariusze zostaną zaprezentowane  
w publikacji „#BarwyWspólne vol.2” stanowiącej ogólnodostępny zbiór inspiracji na 
przeprowadzenie ciekawych i nieszablonowych zajęć edukacyjnych. Przesłane scenariusze 
oceniane będą w jednej z poniższych kategorii: 
- osoby prowadzące działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej przez sztukę 
zawodowo lub z pasji, posiadające doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć; 
- osoby zainteresowane rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej przez sztukę, działające 
społecznie na rzecz świadomego kształtowania postaw obywatelskich, nie posiadające 
doświadczenia lub posiadające niewielkie doświadczenie w prowadzeniu zajęć. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać: 
- edukatorzy; 
- animatorzy; 
- nauczyciele; 
- liderzy grup; 
- freelancerzy; 
- osoby działające społecznie na rzecz świadomego budowania postawy dbałości o wspólne 
dobro, kulturę i tożsamość, zainteresowane rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej,  
w tym szczególnie studenci uczelni artystycznych, harcerze i młodzież ze szkół 
ponadpodstawowych o profilu plastycznym. 
 
NAGRODY : 
Nagrody i wyróżnienia finansowe, a ponadto przyznane zostaną nagrody rzeczowe w postaci 
książek, których wydawcą jest Organizator. Autorzy najwyżej ocenionych przez Jury scenariuszy 
w II edycji Akcji oraz Laureaci nagród głównych z I edycji zostaną zaproszeni do udziału  
w weekendowym Zlocie warsztatowym organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury  
w dniach 22-24 października 2021 r. 



 

28 
 

- I nagroda – 1250 zł; 
- II-ga nagroda – 750 zł; 
- III- cia nagroda 500 zł; 
- wyróżnienia (nie więcej niż 10) – 250 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 1 lipca 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/barwywspolne/aktualnosci/pomyslobranie-2021  

  

KONTAKT: 

Narodowe Centrum Kultury 

ul. Płocka 13, Warszawa 

tel. (+48 22) 2 100 100 

nck@nck.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/barwywspolne/aktualnosci/pomyslobranie-2021
mailto:nck@nck.pl
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POWR „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych   

w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa”  

 
FUNDATOR: 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest umożliwienie dofinansowania projektów podnoszenia kompetencji 
eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa 
gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii 
przedsiębiorstwa, analizy finansowej. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt może być 
realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-
letniego udokumentowanego doświadczenia w obszarze wsparcia, tj. udziału w procesie 
stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami 
polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej (w tym  
z zakresu analizowania informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu 
legislacyjnego). 
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 
Planowana alokacja wynosi 5 000 000,00 PLN; 
- maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 złotych; 
- maksymalny poziom dofinansowania 100%. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 21 czerwca 2021 roku do 6 lipca 
2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01621 . 

 

KONTAKT: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa 

tel. 22 694 75 29 

efs@kprm.gov.pl  

 

 

 

http://www.efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01621
mailto:efs@kprm.gov.pl
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Modelowy ośrodek ekologii integralnej 

 
FUNDATOR: 
Witkac sp. z o.o. 

 
CEL KONKURSU: 
Zbudowanie aktywnej wspólnoty Caritas Laudato si’ o długoterminowym horyzoncie 
praktycznego działania. Celem konkursu jest kształtowanie postaw ekologicznych 
społeczeństwa w Polsce poprzez przełożenie zasad ekologii integralnej encykliki Laudato si’ na 
wymiar praktyczny w życiu wspólnot Kościoła i społeczności lokalnych. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Tematyka inicjatywy powinna zawierać się w jednym lub kilku spośród poniższych obszarów: 
1. Zmiana modelu konsumpcji; 
2. Odpowiedzialna konsumpcja żywności, w tym przeciwdziałanie jej marnowaniu, korzystanie 
z żywności wytwarzanej lokalnie, ograniczenie ilości produktów o wysokim śladzie węglowym; 
3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, w tym ograniczenie spalania paliw kopalnych 
oraz śmieci przez wykorzystanie różnych OZE oraz samoorganizacja społeczności na rzecz 
pozyskiwania paliw, wspólnej produkcji lub dystrybucji energii; 
4. Przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu przez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych czy pomp cieplnych, 
kupowanie lokalnych produktów, ograniczenie zużycia energii elektrycznej; 
5. Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności, w tym przywracanie naturalnego charakteru 
miejsc zdegradowanych, przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych, przywracanie 
zadrzewień wzdłuż dróg i rzek, tępienie wnyków, tworzenie ogrodów dla dzikich zwierząt; 
6. Ograniczanie strat wody, w tym zwiększanie lokalnej retencji, deregulacja rzek, ochrona 
mokradeł, budowa jazów, przywracanie młynówek i stawów, przywracanie lasów. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Lokalne wspólnoty Caritas i inne instytucje katolickie zainteresowanye wdrażaniem encykliki 
Laudato si’, a także dla niezależnych organizacji pozarządowych, które współpracują w tym 
zakresie z Caritas.  
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Wysokość dotacji może wynieść do 20 tys. zł.  
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 13 lipca 2021 r.  
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=17275. 

 

KONTAKT: 

Witkac sp. z o.o. 

ul. H. Sienkiewicza 5a, Słupsk 

bok@witkac.pl  

http://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=17275
mailto:bok@witkac.pl
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Placówka 

 
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). 
 
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. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 31 lipca 2021 r. 
 
ŹRÓDÓŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje na temat warunków aplikowania można znaleźć w Regulaminie 
dostępnym na stronie: www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-placowka-
zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/   
 
KONTAKT: 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
ul. Jazdów 1, Warszawa 
sekretariat@instytut-teatralny.pl  
Tel. +48 22 501 70 02  
 

 

http://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/
http://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/
mailto:sekretariat@instytut-teatralny.pl
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Rozgrzewamy Polskie Serca 

 
FUNDATOR: 
Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności 
wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają 
budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. 
Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować 
lokalną tradycję, historię i kulturę. 
Projekty muszą być związane z lokalną kulturą, tradycją lub historią. Podejmowane inicjatywy 
mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: 
wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, 
edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc 
historycznych oraz renowacja miejsc pamięci. 
Wydatki, które finansowane mogą być z Grantu obejmują: 
- materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane 
w działaniach projektowych; 
- podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów; 
- promocję Projektu; 
- koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów, wynajem 
pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów; 
- wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa. 
Jury konkursowe w ocenie będzie się kierowało takimi kryteriami, jak: 
- potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej; 
- jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem); 
- zaangażowanie lokalnej społeczności; 
- atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców. 
Projekt musi zostać zrealizowany w okresie od 15 października 2021 r. do 15 października 2022 
r. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są organami 
administracji publicznej lub im nie podlegają); 
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
- szkoły publiczne; 
- przedszkola publiczne; 
- związki wyznaniowe i ich organizacje (o ile związek wyznaniowy ma uregulowany na podstawie 
ustawy lub umowy międzynarodowej status w Rzeczypospolitej Polskiej). 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
3 kategorie finansowania: 
- 5 000 zł – 10 000 zł; 
- 10 000 zł - 20 000 zł; 
- 20 000 zł - 40 000 zł. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 lipca 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=display&utm_source=ngo&utm_campaign

=fundusze  

 

KONTAKT: 

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 

ul. M. Kasprzaka 25, Warszawa 

fundacja@pgnig.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=display&utm_source=ngo&utm_campaign=fundusze
http://www.rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=display&utm_source=ngo&utm_campaign=fundusze
mailto:fundacja@pgnig.pl
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Dostępność ponad barierami   

 
FUNDATOR: 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności 
przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów 
i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji. Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych 
inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu 
dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystycznorekreacyjnej dla osób  
o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami. 
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących 
zadań: 
- zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób  
z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej 
dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania 
związane z ich częściową lub całkowitą przebudową; 
- wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami 
poprzez turystykę i rekreację; 
- wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób  
Z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku; 
- poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej. 
Jeden projekt grantowy może dotyczyć kilku zadań. 
Wnioskodawca zobowiązany jest, w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu 
grantowego, do objęcia wsparciem w ramach wprowadzonych dostępności co najmniej 200 
osób z niepełnosprawnościami. 
Maksymalny okres dofinansowania projektu grantowego ze środków PFRON wynosi 24 
miesiące. 
Kryteria merytoryczne konkursu: 
- innowacyjność i oryginalność projektowanych rozwiązań; 
dostępność wsparcia przewidzianego w projekcie dla osób o różnorodnych potrzebach  
i rodzajach 
niepełnosprawności; 
- czy wsparcie przewidziane w projekcie daje możliwość zaspokojenia, zindywidualizowanych 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami w obszarze turystyki i rekreacji; 
- czy działania projektowe przewidują tworzenie, lokalnych sieci współpracy podmiotów  
i instytucji ukierunkowanej na budowanie konkurencyjności regionu w obszarze turystyki  
i rekreacji, zapewniającej trwałość proponowanych w projekcie rozwiązań. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać: 
- organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i 
o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, 
przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) jest jednym z celów lub zadań 
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statutowych, które prowadzą przez co najmniej 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia 
konkursu) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 
- publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne 
prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe; 
- pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji. 
W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji, które nie posiadają 
osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. 
Zarząd główny organizacji nie może występować w imieniu terenowych jednostek 
organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną. 
Możliwe jest złożenie wniosku wspólnego, w Partnerstwie. Na etapie składania wniosku  
o przyznanie grantu Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, musi wiązać 
porozumienie lub umowa o partnerstwie określająca zakres świadczeń Wnioskodawców 
składających się na realizację projektu grantowego. W porozumieniu lub w umowie musi zostać 
wskazany Wnioskodawca Lider, który będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie  
i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego grantu. 
Odpowiedzialność Lidera w tym zakresie polega również na weryfikacji przedkładanych 
Liderowi przez pozostałych Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, na podstawie 
których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do dostarczenia do PFRON porozumienia lub umowy o partnerstwie na etapie 
składania wniosku o przyznanie grantu. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów granowych wybranych w konkursie wynosi 
10 000 000 zł; 
- wartość grantu dla jednego Wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 1 000 000 zł i nie więcej niż  
2 000 000 zł; 
- wymagany wkład własny finansowy, w wysokości minimum 25% kosztów całkowitych 
projektu; 
- granty udzielane przedsiębiorcom stanowią pomoc de minimis, tj. pomoc spełniającą 
przesłanki, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu Źródło 

wiadomości i dodatkowe informacje: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-

aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnoscponad-barierami/  

 

KONTAKT: 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Al. Jana Pawła II 13 

00-828 Warszawa 

tel. 22 50 55 500 

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnoscponad-barierami/
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnoscponad-barierami/
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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  

 

 

 

 

 

 

http://www.stypendiumpiotra.pl/
mailto:integracja@integracja.org
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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 
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. 
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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. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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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.   

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. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fwpn.org.pl/RAZEM.html
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
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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. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez 
projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-
niemieckie. 
 
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. 
 
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  

 

 

 

 

 

http://www.fwpn.org.pl/
http://www.fwpn.org.pl/
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
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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  
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. 
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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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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

Stypendia krajowe 

• Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego XII edycja 

Dla: studenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2021 r. 

wniosek.wilenszczyzna@gmail.com  

www.stypendium.eu 

 

• Konkurs stypendialny Fundacji En Arche 

Dla: studenci, doktoranci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 r. 

stypendium@enarche.pl  

www.enarche.pl    

 

• Program Stypendialny PASIFIC 

Dla: naukowcy 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 r. 

akademia@pan.pl  

www.pasific.pan.pl  

 

• Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – rekrutacja 2021 

Dla: uczniowie 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 r. 

fundusz@fundusz.org  

www.fundusz.org  

 

• Program Nowe technologie dla dziewczyn 

Dla: studenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 r. 

kontakt@stypendiadladziewczyn.pl  

www.stypendiadladziewczyn.pl  

 

• Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll 

Dla: studenci 

Zasięg: ogólnopolski 

mailto:wniosek.wilenszczyzna@gmail.com
http://www.stypendium.eu/
mailto:stypendium@enarche.pl
http://www.enarche.pl/
mailto:akademia@pan.pl
http://www.pasific.pan.pl/
mailto:fundusz@fundusz.org
http://www.fundusz.org/
mailto:kontakt@stypendiadladziewczyn.pl
http://www.stypendiadladziewczyn.pl/
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Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 r. 

sekretariat@fundacja.opole.pl  

www.fundacja.opole.pl  

 

• Stypendia „Prymusi” Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia 

Dla: studenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 9 lipca 2021 r. 

styp.1rok@fejj.pl  

www.fejj.pl  

 

• Mistrzowski Start 2021 – stypendia na studia na SWPS 

Dla: studenci, absolwenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 20 lipca 2021 r. 

rekrutacja@swps.edu.pl  

www.swps.pl  

 

• Stypendia Głowa się rusza dla kandydatów na grafikę w SWPS 

Dla: studenci, absolwenci   

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków:  23 lipca 2021 r. 

rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl  

www.swps.pl   

 

• 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   

 

• Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej 

Dla: absolwenci, doktoranci  

mailto:sekretariat@fundacja.opole.pl
http://www.fundacja.opole.pl/
mailto:styp.1rok@fejj.pl
http://www.fejj.pl/
mailto:rekrutacja@swps.edu.pl
http://www.swps.pl/
mailto:rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
http://www.swps.pl/
mailto:pisf@pisf.pl
http://www.pisf.pl/
mailto:fundacja@twojaszansa.org.pl
http://www.twojaszansa.org.pl/
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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: 
 

• Stypendium badawcze Fundacji im. Aleksandra von Humboldta dla młodych 

naukowców 2021  

Dla: naukowcy 

Zasięg: Niemcy  

Termin składania wniosków: 1 lipca 2021 r. 

info@avh.de  

www.humboldt-foundation.de  

 

• Stypendia konfucjańskie 2021 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 

Zasięg: Chiny 

Termin składania wniosków: 9 września 2021 r. 

scholarships@hanban.org  

• 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:info@avh.de
http://www.humboldt-foundation.de/
mailto:scholarships@hanban.org
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


