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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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ORLEN CZUWAMY! PAMIĘTAMY! 

 
FUNDATOR: 
Fundacja Orlen  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Granty można uzyskać na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej 
edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem 
Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą ubiegać się  
o dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci w swoim lokalnym otoczeniu. O wsparcie mogą 
wnioskować także instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy 
parafie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Do rozdania czekają granty w wysokości 7 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski można składać do 28 kwietnia 2021 roku. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Projekty muszą być zrealizowane w okresie od 14 czerwca 2021 roku do 31 marca 2022 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.fundacja.orlen.pl  

 

KONTAKT: 

Fundacja Orlen 

ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa 

czuwamypamietamy@orlen.pl 

Tel. 22 778 08 53 

 

 

 

 

Aktualne konkursy 

 

http://www.fundacja.orlen.pl/
mailto:czuwamypamietamy@orlen.pl


 

4 
 

Po pierwsze Rodzina! 

 
FUNDATOR: 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki 
Demograficznej.  
 
CEL KONKURSU: 
Upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących 
temu priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na 
usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej 
funkcjonowania. 
W ramach konkursu dofinansowane będą projekty, które: 
1. Za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny i są nakierowane na jego 
rozwój. 
2. Mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-
wychowawczego dla dzieci i przygotowania par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami 
w życiu rodzinnym. 
3. Są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji 
o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych  
i społecznych. 
4. Koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą 
liczbą dzieci. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
1. Stowarzyszenia. 
2. Fundacje. 
3. Instytucje kościelne. 
4. Spółdzielnie socjalne. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Otrzymać można 100%, 50.000 – 1.500.000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r.  
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/rodzina/startuje-druga-edycja-konkursu-po-pierwsze-rodzina  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki 

Demograficznej 

konkurs.ppr.21@mrips.gov.pl 

 

http://www.gov.pl/web/rodzina/startuje-druga-edycja-konkursu-po-pierwsze-rodzina
mailto:konkurs.ppr.21@mrips.gov.pl
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Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych centrów Wspierających Edukację Włączającą  

 
CEL KONKURSU: 
Założeniem konkursu grantowego jest wyłonienie minimum 16 Grantobiorców, którzy utworzą 
na bazie przedszkoli/szkół/placówek specjalnych Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację 
Włączającą (dalej jako SCWEW). 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
- zakup sprzętów, urządzeń, oprogramowania, technologii asystujących w celu uruchomienia 
wypożyczalni dla szkół i przedszkoli, wspierających pracę z dziećmi i młodzieżą ze 
zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi  
- wynagrodzenia Zespołu realizującego zadania SCWEW – tj. lidera, eksperta ds. edukacji 
włączającej, eksperta ds. technologii wspomagających, eksperta 17 ds. informacji i ewaluacji, 
eksperta ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW na rzecz szkół i przedszkoli 
ogólnodostępnych, w tym nauczycieli, specjalistów, dzieci/uczniów/słuchaczy i rodziców oraz 
środowiska lokalnego oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW  
w przedszkolach/szkołach objętych wsparciem; 
- zakup materiałów i usług zewnętrznych niezbędnych dla właściwej realizacji działań SCWEW.  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Model SCWEW kierowany jest do organów prowadzących (w tym jednostek samorządu 
terytorialnego) i placówek specjalnych oraz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych realizujących 
działania na rzecz edukacji włączającej na terenie powiatu. 
-Wnioskodawcą w niniejszym konkursie grantowym może być Organ Prowadzący, będący 
podmiotem publicznym lub niepublicznym, który zostanie wybrany w drodze otwartego naboru 
ogłoszonego przez beneficjenta, przedsięwzięcia grantowego w ramach realizacji projektu 
pilotażowego. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalna wartość Grantu dla jednego SCWEW wynosi 1.999.416,35 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Wnioski należy składać do  30 kwietnia 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 23.59). 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Czas realizacji Grantu musi zawierać się w okresie realizacji projektu tj. 24 miesięcy – od 
01.06.2021 do 31.05.2023 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  
www.ore.edu.pl/2021/03/konkurs-grantowy-informacja/  
 
KONTAKT: 
OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI 
Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa 
Tel. 22 345 37 00 
e-mail: sekretariat@ore.edu.pl  

http://www.ore.edu.pl/2021/03/konkurs-grantowy-informacja/
mailto:sekretariat@ore.edu.pl
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Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich  

 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Granty nie mogą być przydzielane: 
1. Na programy zakładające prowadzenie działalności gospodarczej, 
2. Na działalność polityczną, 
3. Na zadania, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu, 
4. Na refundację kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o jego przyznaniu 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
1. Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki 
organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane 
do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku mogą otrzymywać 
dofinansowanie w ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”, 
zwanego dalej Konkursem. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
1. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wynosić więcej niż 80 % całkowitych kosztów 
programu (koszty własne z uwzględnieniem wyceny pracy wolontariatu – przy stawce do 20,00 
zł za jedną godzinę). 
2. Maksymalna kwota jednego grantu wynosi 5 000,00 zł. 
3. Maksymalna kwota grantów dla jednego miasta/gminy nie może przekroczyć 7 500,00 zł. 
4. Z jednego miasta nie mogą być nagrodzone wnioski w zakresie tego samego tematu. 
5. Wnioski z miast, z których składka członkowska nie zostanie uiszczona do końca czerwca 
danego roku nie otrzymają przyznanych środków. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Po dokonaniu weryfikacji wniosków i ich zaopiniowaniu Koordynator przekazuje wnioski 
spełniające wymogi formalne do Biura Stowarzyszenia wyłącznie w formie elektronicznej 
do dnia 30 kwietnia 2021 roku (decyduje dzień przesłania wniosków drogą elektroniczną) wraz 
ze SKANEM pisma przewodniego, w którym wymienione są przesłane wnioski. Wnioski należy 
przesłać drogą elektroniczną w postaci pliku w edytorze WORD – e-mailem na adres 
szmp@onet.pl 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Termin rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejszy niż 7 czerwca 2021 i musi być 
zakończony do 31 grudnia danego roku 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Wnioski należy przesłać drogą elektroniczną w postaci pliku w edytorze WORD – e-mailem na 
adres szmp@onet.pl . 
 
KONTAKT: 
Ul. Zachodnia 47, 
91-066 Łódź, Polska 
tel.:  +48 508 056 324  

mailto:szmp@onet.pl
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Szkoła z klimatem  

 
CEL KONKURSU: 

1. Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

2. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania  
3. w tym kierunku. 
4. Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami 

mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków. 
5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy 

zespołowej. 
6. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych. 

 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu 
dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy (zgodnie z uproszczonymi zasadami obowiązującymi 
miasta przystępujące do Porozumienia Burmistrzów i programu priorytetowego NFOŚiGW 
„Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”), obejmującego 
propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły 
i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. 

1. Nagroda główna przyznawana jest szkole na realizację zwycięskiego projektu lub jego 
części, a także działań edukacyjnych w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji 
do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły. 

2. Wyróżnienie przyznawane jest szkole na działania edukacyjne w zakresie zapoznania  
3. z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły. 

 
ZADANIE KONKURSOWE 
1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i przesłanie do Organizatora w wyznaczonym 
terminie i formie (formularz on-line) mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły  
i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które 
mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i ewentualnie jej bezpośredniego 
sąsiedztwa (otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.). 
2. Mini plan adaptacji do zmian klimatu, należy przygotować wypełniając formularz konkursowy 
on-line, który zawiera szczegółowy opis zadania konkursowego >>> kliknij  formularz 
konkursowy (link). 
3. Do mini planu adaptacji do zmian klimatu należy dołączyć: 
a. min. 1 kolorowe zdjęcie (w formacie JPG 300 dpi) miejsca, w którym ma być zrealizowany 
projekt, opisany w pracy konkursowej; 
b. 1 kolorowy rysunek lub wizualizację (w formacie PDF lub JPG, 300 dpi) tego samego miejsca 
po przeprowadzeniu działań przedstawionych w projekcie, opisanym w pracy konkursowej. 
 
KRYTERIA OCENY: 
1. Na podstawie przesłanych prac konkursowych Komisja Konkursowa, wyłoni laureatów. 
Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru laureatów jest ostateczna. 
2. Komisja Konkursowa wyłaniając laureatów Konkursu weźmie pod uwagę: 
a. zgodność z zadaniem i celami Konkursu, 
b. rzetelność analizy i opracowania planu, 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/
http://nfosigw.gov.pl/formularze/szkolazklimatem/
http://nfosigw.gov.pl/formularze/szkolazklimatem/
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c. kompleksowość projektu. 
3. Punktacja: 
a. skuteczność zaproponowanych działań, poprawiających stan adaptacji do zmian klimatu dla 
terenu szkoły, w wymaganym zakresie merytorycznym (obszar obowiązkowy i przynajmniej 
jeden z obszarów priorytetowych) – od 0 do 110 pkt. (0 pkt. w tym kryterium dyskwalifikuje 
projekt): 

• Charakterystyka miejsca – 20 pkt.; 
• Analiza sytuacji wyjściowej – 20 pkt.; 
• Plan adaptacji do zmian klimatu naszej szkoły – 70 pkt., w podziale na: 

o Środowisko przyrodnicze – 20 pkt. 
o Środowisko wodne – 15 pkt. 
o Zagospodarowanie wód opadowych – 15 pkt. 
o Wstępny kosztorys projektu i czas wykonania – 10 pkt. 
o Rysunek / wizualizacja planowanej realizacji projektu – 10 pkt. 

b. staranność opracowania – opisanie wszystkich elementów projektu oraz rysunku lub 
wizualizacji, zgodnie z instrukcją (od 0 do 40 pkt.): 

• powiązanie między stanem wyjściowym, a zaproponowanymi działaniami – 20 pkt.; 
• uwzględnienie wszystkich elementów potrzebnych do zrealizowania projektu w opisie  
• i wskazanie na rysunku / wizualizacji planowanej realizacji projektu – 20 pkt. 

c. liczba obszarów dodatkowych objętych działaniami (od 0 do 50 pkt.) 
• Zagospodarowanie odpadów – 10 pkt. 
• Powietrze – 10 pkt. 
• Otoczenie akustyczne – 10 pkt. 
• Przestrzeń publiczna – 10 pkt. 
• Inne – 10 pkt. 

4. Praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 200 pkt. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych  
i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami Konkursu 
mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa). 
 
WYSOKOŚĆ NAGRODY: 
W konkursie przewidziano nagrody pieniężne: jedną nagrodę główną w wysokości 100.000 zł 
oraz od dwóch do pięciu wyróżnień (każde po 5.000 zł). 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r.  
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 45 90 000 oraz na stronie 
internetowej organizatora konkursu www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem 
 
KONTAKT: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3a, Warszawa 
fundusz@nfosigw.gov.pl 

http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem
mailto:fundusz@nfosigw.gov.pl
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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. 



 

10 
 

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 : 

• 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: https://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 kwietnia 2021 roku. 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

https://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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Granty na realizację programu certyfikacji szkółek piłkarskich 

O PROGRAMIE: 
Program „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” to projekt skierowany do podmiotów prowadzących 
szkolenie dzieci i młodzieży do 13 roku życia w zakresie piłki nożnej. Jego fundamentalnym 
założeniem jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich 
poprzez wyznaczenie standardów pracy z młodymi zawodnikami, wsparcie merytoryczno-
finansowe osób prowadzących zajęcia sportowe oraz skuteczny monitoring realizacyjny. 
Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w zakresie szeroko rozumianych 
zmian jakościowych procesu szkolenia młodych piłkarzy. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Środki finansowe (w zakresie dotacji z ministerstwa) związane z pokryciem kosztów 
bezpośrednich można przeznaczyć na: 

• dofinansowanie wynagrodzeń trenerów prowadzących zajęcia w szkółkach piłkarskich 
w wysokości maksymalnie do 60 zł za godzinę (liczba trenerów x liczba zajęć 60 
minutowych x stawka). Dofinansowanie dotyczy wyłącznie trenerów prowadzących 
zajęcia sportowe w szkółkach (treningi), wsparcie nie obejmują sztabu szkoleniowego 
(np. fizjoterapeutów) oraz wyjazdów na mecze i obozy sportowe, 

• dofinansowanie podwyższania kwalifikacji trenerów prowadzących zajęcia w szkółkach 
piłkarskich (szkolenia/kursy, kursokonferencje), 

• dofinansowanie wynajmu obiektów sportowych (w zakresie prowadzenia szkolenia 
sportowego w szkółkach piłkarskich), 

• dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (do 10% sumy kosztów bezpośrednich 
przypadających na szkółkę), 

• dofinansowanie ubezpieczenia uczestników zadania i trenerów (NNW) 
• dofinansowanie organizacji obozów sportowych (transport uczestników i sprzętu, 

wynajem obiektów, wyżywienie i zakwaterowanie – stawka za osobodzień 85 zł), 
• dofinansowanie wyjazdów na mecze i udział w turniejach (wyżywienie, 

zakwaterowanie, transport, wpisowe/startowe), 
• dofinansowanie organizacji meczów i turniejów (wynajem obiektów sportowych, 

obsługa medyczna, sędziowska, techniczna, medale, puchary, dyplomy, wyżywienie  
i zakwaterowanie), 

• dofinansowanie promocji przedsięwzięcia, 
• dofinansowanie wynagrodzenia osób monitorujących realizację zadania - maksymalnie 

do 2 500 zł brutto/mc oraz pokrycie kosztów dojazdu na wizyty monitorujące, 
• dofinansowanie obsługi systemu IT, 
• inne koszty bezpośrednie (ściśle związane z realizacją zadania - należy wymienić do 

akceptacji Ministra). 
Ze środków Ministerstwa można pokryć koszty pośrednie w wysokości do 10% sumy kosztów 
bezpośrednich. 
Koszty pośrednie mogą być przeznaczone wyłącznie na:  

• pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego, 
• zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych, 
• pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu i korespondencji, 
• opłaty bankowe, 
• opłaty za nośniki energii, 
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• koszty realizacji zamówień publicznych, 
• koszty niezbędnych podróży służbowych, 
• wynagrodzenie osób obsługujących zadanie: obsługi księgowej, koordynatora głównego 

projektu (maksymalnie do 4 000 zł brutto/msc) oraz koordynatorów regionalnych 
(maksymalnie do 2 500 zł brutto/msc), 

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Program adresowany jest do ogólnopolskich organizacji pozarządowych, które w ramach swojej 
podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W ramach naboru wyłoniony zostanie 
ogólnopolski operator Programu. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
Na wsparcie szkółek piłkarskich pracujących z dziećmi i młodzieżą przeznaczono w tym roku 35 
milionów złotych.  Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod 
adresem: www.gov.pl/web/kulturaisport/nabor-na-realizacje-w-2021-roku-programu-
certyfikacji-szkolek-pilkarskich  
 

KONTAKT: 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

Tel. 22 42 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/kulturaisport/nabor-na-realizacje-w-2021-roku-programu-certyfikacji-szkolek-pilkarskich
http://www.gov.pl/web/kulturaisport/nabor-na-realizacje-w-2021-roku-programu-certyfikacji-szkolek-pilkarskich


 

13 
 

Granty na mural oraz działania patriotyczne 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany 
techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Należy dołączyć dokument 
potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania  
z powierzchni, na której powstanie mural. 
Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na 
muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie 
powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. 
uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, 
koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty. 
Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem 
muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie 
państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. 
Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne 
społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość,  
a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa  
w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może 
złożyć maksymalnie 2 oferty. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Źródło oraz szczegóły dotyczące naboru wniosków można znaleźć  
 

KONTAKT: 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Al. Niepodległości 218, Warszawa 

Tel. 222 500 150 
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Patroni Roku 

 
FUNDATOR: 
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 
 
CEL KONKURSU: 
Celem jest upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej 
Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich 
wartości edukacyjnej i kulturowej. 
Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane w pierwszej kolejności pod kątem formy 
realizacji uwzględniającej bezpieczeństwo beneficjentów, wykorzystanie środków komunikacji 
na odległość oraz pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Projekty mające na celu uhonorowanie i umocnienie historycznego znaczenia wyróżnionych 
postaci i wydarzeń takich jak: 
– Kardynał Stefan Wyszyński, 
– Stanisław Lem, 
– Cyprian Kamil Norwid, 
– Krzysztof Kamil Baczyński, 
– Tadeusz Różewicz, 
– Pracownicy Ochrony Zdrowia, 
– Konstytucja 3 Maja, 
– Powstania Śląskie. 
Formy działań, na które można uzyskać grant: 
– upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych; 
– konferencje, spotkania, sympozja, webinaria; 
– wydawnictwa; 
– koncerty; 
– wydarzenia plenerowe; 
– formy współzawodnictwa na odległość; 
– wystawy; 
– audycje radiowe, telewizyjne; 
– promocja w Internecie; 
– aplikacje mobilne; 
– warsztaty; 
– projekty innowacyjne. 
W obecnej edycji konkursu preferowane są projekty zakładające pomysłowe wykorzystanie 
środków komunikacji elektronicznej. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Organizacje niedziałające dla osiągnięcia zysku takie jak m.in.: 
– stowarzyszenia, fundacje, 
– szkoły, 
– kluby sportowe, 
– jednostki samorządu terytorialnego, 
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– domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego.
  
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
W ramach konkursu określono 2 pułapy wsparcia: 
Koszyk A: od 1.000 zł do 19.999 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Przewidywana liczba 
przyznanych grantów: 8. 
Koszyk B: od 20.000 zł do 30.000 zł. Wymagany finansowy wkład własny = 20% całości kosztów 
Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5. 
Koszty niekwalifikowalne: 
– pokrycie bieżących kosztów działalności Wnioskodawcy lub kosztów organizacji 
niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu a także kosztów utrzymania biura 
Wnioskodawcy; 
– zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; 
– przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku; 
– działalność polityczna. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 3 maja 2021 r.  
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/?fbclid=IwAR1RiRZCLYLm9-

591eNolKx50T5iKmUZCXGJt1j08R2RWhCwQDfe5diY86E  

 

KONTAKT: 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

ul. Targowa 25 

03-728 Warszawa 

tel. 22 618 66 77 

e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/?fbclid=IwAR1RiRZCLYLm9-591eNolKx50T5iKmUZCXGJt1j08R2RWhCwQDfe5diY86E
http://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/?fbclid=IwAR1RiRZCLYLm9-591eNolKx50T5iKmUZCXGJt1j08R2RWhCwQDfe5diY86E
mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
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Polska Pomoc Rozwojowa 2021 

 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych 
(projektów), obejmujących realizację działań rozwojowych zgodnie z założeniami Planu 
współpracy rozwojowej w roku 2021. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Środki finansowe na finansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie będą 
pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2021 przeznaczonej na współpracę 
rozwojową, zwanej dalej „rezerwą celową”. Maksymalna łączna kwota środków finansowych 
na finansowanie realizacji zadań publicznych w 2021 r. wynosi: 28 000 000 zł (słownie: 
dwadzieścia osiem milionów złotych) w podziale na kraje, zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu. 
Drugi i trzeci moduł oferty modułowej będzie finansowany ze środków rezerwy celowej budżetu 
państwa bądź ze środków budżetowych MSZ, odpowiednio na rok 2022 lub 2023, po spełnieniu 
warunków, o których mowa w pkt 4.2., 4.3. Regulaminu, z uwzględnieniem pkt 4.4. Regulaminu. 
Zlecenie zadania publicznego będzie miało formę powierzenia, a finansowanie zostanie 
przekazane na podstawie umowy dotacji pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. 
Ze środków MSZ sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania 
publicznego. 
Ze środków MSZ można pokrywać koszty dotyczące udziału wolontariuszy w projekcie. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit.  
e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone 
w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 
z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Katalog podmiotów określa 
szczegółowo Regulamin konkursu w pkt 2 i 3. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
Budżet konkursu wynosi 28 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych). 
Dotacje od 200 tys. PLN 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 7 maja 2021 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej, niż od dnia 23 marca 2021 r. i zakończyć 
nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE:  
Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-pomoc-rozwojowa-2021 
 

KONTAKT:  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

Al. J. Ch. Szucha 23 00-580, Warszawa, Tel. +48 222500116    

http://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-pomoc-rozwojowa-2021
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30 mln zł na Program „Sportowe Wakacje+” w edycji 2021 

 
O PROGRAMIE: 
Celem programu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku, jest upowszechnianie 
zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, 
turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci 
młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. 

2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń 
sportowych. 

3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie 
ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności 
statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności 
związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione 
w otwartym konkursie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
W ustawie budżetowej na rok 2021, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu 
upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu 
zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 30 000 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin składania wniosków w systemie AMODIT do 9 maja 2021 roku. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Termin rozpatrzenia wniosków do 18 czerwca 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert 

i wniosków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu AMODIT dostępnym pod 

adresem: www.wnioski.msit.gov.pl. 

 

 KONTAKT:  
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa  
Tel. 22 42 10 100 
 

 

http://www.wnioski.msit.gov.pl/
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Konwersja cyfrowa Domów Kultury 

 
PROGRAM: 
Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do 
prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz 
animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia 
i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online 
lub w sposób cyfrowy. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Udział w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Operatora. 
2. Doposażenie jednostki. 
W ramach niniejszego komponentu można zakupić: 
– podstawowy sprzęt komputerowy umożliwiający używanie internetu i narzędzi on-line do 
prowadzenia statutowej działalności jednostki; 
– sprzęt komputerowy, niezbędne oprogramowanie i licencje oraz zakup usług informatycznych 
umożliwiających wykorzystanie narzędzi cyfrowych w edukacji kulturalnej i animacji kultury; 
– środki trwałe, niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje oraz zakup usług informatycznych 
niezbędnych do zapewnienia możliwości udziału w działaniach beneficjenta osób ze 
szczególnymi potrzebami. 
3. Szkolenia personelu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania narzędzi IT 
w realizacji projektów animacyjnych lub z zakresu edukacji kulturalnej. 
W ramach przedsięwzięć planowanych do realizacji należy wskazać zakres działań, które – 
odpowiednio do zakresu zaistniałych negatywnych skutków COVID-19 – przyczynią się do ich 
znoszenia lub przeciwdziałania im w przyszłości. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej 
instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKDNiS i jednostki 
samorządu terytorialnego. 
2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy 
kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki. 
Instytucja wnioskująca o wsparcie musi prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo 
księgową projektu grantowego. 
Preferowane są wnioski złożone przez podmioty, których organizatorem jest odpowiednio: 
gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska 
lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50.000 mieszkańców położonych ponad 50 km od 
dużych ośrodków miejskich. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
100%, min. 80.000 zł – maks. 200.000 zł. 
Wnioskodawca ma możliwość zadeklarowania we wniosku przychodów lub wkładu własnego 
(finansowego lub niepieniężnego) 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 10 maja 2021 roku. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
01.07.2021 – 30.06.2022. 
 
WIĘCEJ INFORMACJI: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 
www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-
kultury/aktualnosci/konkurs-grantowy-nabor 
 
KONTAKT: 
Narodowe Centrum Kultury 
Jakub Kucharczyk 
T: +48 22 350 95 71 
konwersjacyfrowa@nck.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/konkurs-grantowy-nabor
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/konkurs-grantowy-nabor
mailto:konwersjacyfrowa@nck.pl
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Podwórko Nivea 

 
CEL KONKURSU: 
1) wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz 
uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii; 
2) rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na 
świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży; 
3) pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, 
mało znanych i rozpoznawalnych.  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1) przygotowanie oraz prowadzenie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier (np. 
planszowych, terenowych itd.) i innych zajęć, skierowanych do odbiorców Projektu; 
2) zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu; 
3) wynajem sali, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc 
złotych 00/100); 
4) usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 złotych 
brutto (słownie: pięćset złotych 00/100); 
5) koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto (słownie: 
pięćset złotych 00/100). 
2. Dofinansowanie NIE może być przeznaczone na: 
1) inwestycje; 
2) remonty; 
3) bieżącą działalność Grantobiorcy (np.: opłaty za media); 
4) organizację jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów; 
5) nagrody pieniężne. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
W Konkursie mogą brać udział: 
1) fundacje; 
2) stowarzyszenia; 
3) publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe; 
4) biblioteki publiczne; 
5) domy kultury 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
Jeden Projekt może otrzymać Dofinansowanie w kwocie do 15 000,00 złotych brutto  
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 10 maja 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie organizatora: www.fundacja.bgk.pl  
 
KONTAKT: 
Konrad Pytlakowski  
e-mail: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl 

http://www.fundacja.bgk.pl/
mailto:konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl
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mPotęga  

 
CEL KONKURSU: 
Cele programu grantowego to: 

• stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej; 
• zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po 

nowe metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej; 
• zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie 

praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie 
zakresu tematycznego poza program szkolny). 

Cele programu realizowane będą przez dofinansowanie projektów edukacji matematycznej. 
Program nie ma na celu finansowania wyposażenia i sprzętu elektronicznego. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Wnioski w konkursie można składać w ramach dwóch kategorii: 

I. adresaci działań – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i/lub ich rodzice. 

W tej kategorii przyznawane są granty od 2000 do 5000 zł. Projekt edukacyjny musi w całości 
dotyczyć edukacji matematycznej. Przykładowe działania projektowe to: 

• przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że 
matematyka jest wszechobecna i praktyczna; 

• zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, 
quizy, konkursy matematyczne; 

• stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym); 
• organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców; 
• prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itp. 

Zajęcia w ramach Projektu edukacyjnego mogą odbywać się online lub stacjonarnie,  
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeń związanych z sytuacją 
epidemiologiczną. 

II. adresaci działań – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej. 

W tej kategorii przyznawane są granty od 5000 do 8000 zł. Projekt edukacyjny musi w całości 
dotyczyć edukacji matematycznej. Przykładowe działania projektowe to: 

• przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że 
matematyka jest wszechobecna i praktyczna, 

• zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, 
quizy, konkursy matematyczne; 

• stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym); 
• prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, itp. 
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Zajęcia w ramach Projektu edukacyjnego mogą odbywać się online lub stacjonarnie,  
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeń związanych z sytuacją 
epidemiologiczną. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
O wsparcie na realizację Projektów edukacyjnych mogą ubiegać się działające na terenie Polski: 

• organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność 
statutową powyżej 1 roku); 

• szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego; 
• uczelnie wyższe; 
• biblioteki publiczne; 
• grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa 

młodzieży). Grupy nieformalne mogą uczestniczyć w programie grantowym, jeśli 
pozyskają do jego realizacji partnera. Może nim być organizacja pozarządowa. 

Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć po jednym wniosku na projekt adresowany do uczniów 
klas 4-6 lub 7-8 szkół podstawowych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
W I kategorii przyznawane są granty od 2000 do 5000 zł.  
W II kategorii przyznawane są granty od 5000 do 8000 zł.  
15 projektów edukacyjnych z każdej kategorii, najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu, 
weźmie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności. Dwa zwycięskie projekty otrzymają 
dodatkowy grant w wysokości 5 000 zł każdy. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski można zgłaszać w terminie do 10 maja 2021 r., do godziny 24:00. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Projekt edukacyjny nie może trwać krócej niż 2 miesiące ani dłużej niż 4 miesiące. Działania 

mogą rozpocząć się najwcześniej 1 września 2021 r. i kończyć się najpóźniej 31 grudnia 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło oraz szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: 

www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja mBanku 

ul. Prosta 18, Warszawa 

fundacja@mbank.pl  

Koordynator programowy - 

Marta Małachowska  

tel. +48 22 438 23 18 

tel. +48 509 483 299 

 

http://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/
mailto:fundacja@mbank.pl
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Małe Miasto 

 
FUNDATOR: 
Fundacja BGK  
 
O PROGRAMIE: 
Projekt prowadzący do podniesienia świadomości ekonomicznej przeznaczony dla dzieci  
w wieku od 8 do 12 lat. 
W ramach projektu zostaje przeprowadzona symulacja dorosłego życia, w którym uczestnicy 
uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. 
Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych  
u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże. 
Warsztaty zorganizowane są na stanowiskach, które są jednocześnie miejscem nauki 
praktycznej uczestników. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania do współpracy minimum: 
– 10 Sponsorów, 
– 10 Przedsiębiorców, 
– jedną jednostkę samorządu terytorialnego. 
Do dofinansowania zostaje wybranych 5 najlepszych projektów. 
Do projektu powinny zostać zaproszone wszystkie publiczne szkoły podstawowe z gminy,  
w której ma być organizowane „Małe Miasto”. W projekcie powinny uczestniczyć co najmniej 
dwie szkoły. 
 
CEL PROGRAMU: 
Podniesienie poziomu wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza, sposobów oszczędzania 
pieniędzy, pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, 
wynagrodzenie, podatki itp.). 
Grant może być przeznaczony m.in. na: 
– wyposażenie stanowisk pracy, 
– opracowanie i produkcja materiałów programowych (np.: identyfikatory, karty/książeczki 
Uczestnika, smycze), 
– materiał filmowy z realizacji Projektu, 
– wyposażenie Sklepu Marzeń, 
– koszt inwestycji z podatków Małomiasteczkowego Urzędu Skarbowego, 
– opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych Projektu (np. balony, opaski, torby, 
rollupy, flagi, plakaty, banery, broszury itp.), 
– koszulki dla Uczestników oraz Wolontariuszy/Opiekunów, 
– koszty osobowe, 
– koszty koordynacji, 
– koszt wynagrodzenia za usługę księgową, 
– wyżywienie dla Uczestników Projektu, 
– ubezpieczenie Uczestników Projektu, 
– materiały papiernicze, biurowe itp. 
Cel ma być osiągnięty za pomocą edukacji poprzez zabawę, wykłady oraz zajęcia praktyczne. 
Minimalna liczba uczestników projektu = 100 osób każdego dnia. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Fundacje i stowarzyszenia z miast od 25.001 do 100.000 mieszkańców. 
Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Otrzymać można 100%, do 200.000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 14 maja 2021 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Min. 5 dni, czerwiec – wrzesień 2021. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.fundacja.bgk.pl/male-miasto-iv-edycja-czas-start  

 

KONTAKT: 

Joanna Miszkurka 

T: +48 667 017 718 

joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacja.bgk.pl/male-miasto-iv-edycja-czas-start
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Podwórko Nivea 

 
O PROGRAMIE: 
Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy NIVEA Polska Sp. z o.o. będącej jednocześnie 
fundatorem nagród. 
 
CEL KONKURSU: 
Wyłonienie projektów i przyznanie im nagród w postaci wybudowania 20 placów zabaw. 
W ramach konkursu przewidziano 2 ścieżki: 
1. Ścieżkę podstawową – w tym przypadku zwycięstwo uzależnione jest od ilości głosów 
oddanych przez internautów na daną lokalizację. 
2. Ścieżkę jurorską – w tym przypadku konieczne jest przesłanie pracy konkursowej (filmu lub 
prezentacji pokazujących wybitne talenty dzieci), następnie zostaje wyłonionych 5 zwycięzców. 
Uczestnicy, którzy nie zostali zwycięzcami, biorą udział w konkursie zgodnie ze ścieżką 
podstawową. 
Lokalizacja przeznaczona pod budowę podwórka musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 400 
m2, z zastrzeżeniem, że w przypadku lokalizacji większej niż 400 m2, uczestnik musi wyrazić 
zgodę na możliwość wykorzystania jej w całości lub w części. 
Nasłonecznienie lokalizacji powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach 
równonocy (21.03 i 21.09) w godzinach 10:00-16:00, a w zabudowie śródmiejskiej co najmniej 
2 godziny. 
Nieruchomość gruntowa, na której ma zostać zbudowane podwórko musi spełniać wszelkie 
wymogi prawne i faktyczne dla budowy na jej terenie placu zabaw. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Dofinansowanie można otrzymać na budowę placu zabaw. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
1. Gminy. 
2. Spółdzielnie mieszkaniowe. 
3. Wspólnoty mieszkaniowe. 
4. Publiczne szkoły podstawowe. 
5. Zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa. 
6. Samorządowe ośrodki sportu i rekreacji oraz domy kultury. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Zgłoszenia należy przesyłać do 14 maja 2021 r.  
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.podworko.nivea.pl . 

 

KONTAKT: 

Aby skontaktować się z organizatorem należy wypełnić formularz kontaktowy na stronie: 

www.podworko.nivea.pl/kontakt  

http://www.podworko.nivea.pl/
http://www.podworko.nivea.pl/kontakt
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Aktywni Obywatele  

 
CEL KONKURSU:  
Celem konkursu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie  
i dialog stanowią szczególną wartość. Przede wszystkim chęć wsparcia mniejszych organizacji, 
działające lokalnie, poza dużymi ośrodkami miejskimi w Polsce. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) 
Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu 
Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) 
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach  
z obszarów 1-3) 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami 
partnerstw ubiegających się o granty, mogą być: 
-stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń; 
-spółdzielnie socjalne; 
-spółki non-profit; 
-koła gospodyń wiejskich; 
-kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość 
samodzielnego zaciągania zobowiązań. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI:  
Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Wnioski należy składać do 17 maja 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania 
Projektami, zwanym dalej generatorem, dostępnym na 
stronie: www.generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl. 
 
KONTAKT: 
Fundacja im. Stefana Batorego 
ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa 
tel. (+48) 22 536 02 00 
aktywniobywatele@batory.org.pl  

http://www.generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
mailto:aktywniobywatele@batory.org.pl


 

27 
 

Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 

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

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

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

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

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

w obszarze kultury fizycznej. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

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

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

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

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

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

KONTAKT: 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa 

Tel. 22 42 10 100 

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

 
CEL KONKURSU: 
1. Rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów  
w okresie wakacji letnich. 
2. Dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży  
w najbiedniejszych regionach Polski. 
3. Zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału 
intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia 
dziennego. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1. Przedmiotem finansowania są posiłki dla dzieci uczęszczających do Placówki. 
2. W ramach finansowania uznawane są koszty: a. zakupu produktów żywnościowych –  
w przypadku, gdy Placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki b. 
zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy Placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom 
posiłek w formie cateringu lub w przypadku wyjazdów i wyjść poza siedzibę placówki. 
3. Z środków finansowych przeznaczonych na dożywianie nie mogą być pokryte inne koszty niż 
produktów żywnościowych czy cateringu. 
4. Stawka żywieniowa wynosić będzie maksymalnie 5 zł na osobę za jeden posiłek. 
5. Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe  
i zdrowe. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
1. Organizacje pozarządowe (dalej zwane Organizacją) w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873), prowadzące 
placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej; 
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne (dalej zwane Organizacją) działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia  
i wyznania (czyli tzw. organizacjom kościelnym), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI:  
Łączny budżet to 200 000 złotych. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Fundacja prowadzi nabór do programu do 1 czerwca br. Nabór będzie każdorazowo ogłaszany 
na stronie www.pajacyk.pl oraz w mediach społecznościowych. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Organizacja jest zobowiązana złożyć raport merytoryczny i finansowy z realizacji programu do 
30 września br. 
 
 
 

http://www.pajacyk.pl/
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
2. Fundacja Polska Akcja Humanitarna zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany 
Regulaminu bez podania przyczyny, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym 
zainteresowanych Programem na stronie internetowej Programu pod 
adresem www.pajacyk.pl. 
3. Fundacja Polska Akcja Humanitarna zastrzega sobie możliwość zmiany, w szczególności 
zmniejszenia, wysokości puli przeznaczonej na dotacje, bez podania przyczyny, przy 
jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych Programem na stronie internetowej 
Programu pod adresem www.pajacyk.pl. 
4. W przypadku niejasności należy kontaktować się z osoba odpowiedzialną Magdaleną 
Jaranowską Koordynatorką Programu Pajacyk pod nr telefonu 501 752 160 lub pod adresem e-
mail: pajacyk@pah.org.pl. 
 
KONTAKT: 
Polska Akcja Humanitarna 

ul. Wita Stwosza 2, 87–100 Toruń 

pajacyk@pah.org.pl  

+48 501 752 160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pajacyk.pl/
http://www.pajacyk.pl/
mailto:pajacyk@pah.org.pl
mailto:pajacyk@pah.org.pl
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Zielona Ławeczka  

 
CEL PROJEKTU: 

• zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych; 
• zapobieganie utracie wody; 
• zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, 

które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej 
społeczności. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Przedmiotem konkursu jest wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki, złożony 
z mieszkańców osiedla, miniogrodu z „zieloną ławką” i (opcjonalnie) ze zbiornikiem na wodę 
deszczową. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń 
może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich. 
Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową składającą się  
z eksperta z Katedry Architektury Krajobrazu i Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW oraz 
przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego 
miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może 
się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do 
pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego 
terenu oraz organizatorem konkursu. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Pula grantów wynosi 25 000 zł. W konkursie przewidziane są granty rzeczowo-pieniężne  
o maksymalnej wartości 1950 zł.  W skład grantu wchodzi: 

• dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do 
aranżacji miniogrodów: 

• bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł; 
• wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł; 
• ławka parkowa – wartość 450 zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 1500 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

• zarejestrowanie Zespołu Sąsiedzkiego do 6 czerwca 2021 roku; 
• przesłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem zarządcy terenu – Załącznik nr 1 (podpisany 

przez zarządcę terenu) w terminie do 6 czerwca 2021 roku. 
•  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 
www.fundacjabos.pl/vii-edycja-konkursu-grantowego-zielona-laweczka/  
 
KONTAKT: 
Tel.: 507 006 579 

http://www.fundacjabos.pl/vii-edycja-konkursu-grantowego-zielona-laweczka/ 
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Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

National Endowment for Democracy (NED) 

1025 F Street NW, Suite 800 

Washington, DC 20004 

tel. (202) 378-9700 

info@ned.org  

 

 

 

 

 
 

http://www.ned.org/apply-for-grant/en/
mailto:info@ned.org
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Inkubator wniosków LIFE 2021 

CEL PROGRAMU: 
Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy 
wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Tematyka naboru pokrywa się tematyką projektów określonych w programie LIFE na lata 
2021-2027 w: 

• Podprogramie: Przyroda i różnorodność biologiczna 

• Podprogramie: Gospodarka o obiegu zamkniętymi i jakość życia 

• Podprogramie: Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej 

• Podprogramie: Przejście na czystą energię 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) osoby prawne, 
b) jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają 
zdolność prawną 
c) państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi, 

Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być Beneficjentem koordynującym 
przedsięwzięcia LIFE. 

NFOŚiGW przygotowuje również serię webinariów dotyczących kryteriów naboru, warunków 
udzielenia dofinansowania oraz oczekiwań NFOŚiGW względem składanych w ramach 
„Inkubatora” wniosków. Pierwsze z nich odbędzie się już 29 kwietnia, kolejne planowane są na 
maj i czerwiec. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Dotacje do 80 tys. PLN 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski w naborze ciągłym należy składać w terminie do15 czerwca 2021 r. 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora: 
www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/inkubator-wnioskow-life-2021/ 

KONTAKT: 
Koordynator naboru:  
Pani Anna Dmitruk-Wawrzynowska,  
Tel. 22 45 90 402 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/inkubator-wnioskow-life-2021/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/inkubator-wnioskow-life-2021/
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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 roku. 
 
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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Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej  

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

www.nck.pl  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/barwywspolne/aktualnosci/pomyslobranie-2021
mailto:nck@nck.pl
http://www.nck.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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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: 
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 „Klasa” Fundacji BNP Paribas 

Dla: uczniowie  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r. 

klasa@bnpparibas.pl  

www.bnpparibas.pl/fundacja  

 

• Stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 2021 

Dla: uczniowie, studenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r. 

stypendia@dzielo.pl  

www.dzielo.pl  

 

• Stypendium Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation 

Dla: doktoranci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r. 

wkalita@ippt.pan.pl  

www.cmrsf.ca  

 

• Program stypendialny POLONISTA 

Dla: studenci, doktoranci, naukowcy 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r. 

biuro@nawa.gov.pl  

www.nawa.gov.pl  

 

• Stypendia Szkoły Edukacji PAFW i UW 2021 

Dla: studenci, absolwenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 8 maja 2021 r. 

kontakt@szkolaedukacji.pl  

www.szkolaedukacji.pl  

 

 

 

mailto:klasa@bnpparibas.pl
http://www.bnpparibas.pl/fundacja
mailto:stypendia@dzielo.pl
http://www.dzielo.pl/
mailto:wkalita@ippt.pan.pl
http://www.cmrsf.ca/
mailto:biuro@nawa.gov.pl
http://www.nawa.gov.pl/
mailto:kontakt@szkolaedukacji.pl
http://www.szkolaedukacji.pl/
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• Program stypendialny Rządu RP im. K. Kalinowskiego 

Dla: studenci, doktoranci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 15 maja 2021 r. 

bialorus.studium@uw.edu.pl  

www.studium.uw.edu.pl     

 

• 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  

mailto:bialorus.studium@uw.edu.pl
http://www.studium.uw.edu.pl/
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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• Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll 

Dla: studenci 

Zasięg: ogólnopolski 

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  

 

 

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/
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• Program Stypendialny Fundacji Śnieżki Twoja Szansa 

Dla: uczniowie, studenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 31 września 2021 r.  

fundacja@twojaszansa.org.pl  

www.twojaszansa.org.pl   

 

• Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej 

Dla: absolwenci, doktoranci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 listopada 2021 r. 

stypendia@hipokrates.org  

www.stypendia.nil.org.pl  

Stypendia zagraniczne 

Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych: 
 

• 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  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


