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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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Modelowy ośrodek ekologii integralnej 

 
FUNDATOR: 
Witkac sp. z o.o. 

 
CEL KONKURSU: 
Zbudowanie aktywnej wspólnoty Caritas Laudato si’ o długoterminowym horyzoncie 
praktycznego działania. Celem konkursu jest kształtowanie postaw ekologicznych 
społeczeństwa w Polsce poprzez przełożenie zasad ekologii integralnej encykliki Laudato si’ na 
wymiar praktyczny w życiu wspólnot Kościoła i społeczności lokalnych. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Tematyka inicjatywy powinna zawierać się w jednym lub kilku spośród poniższych obszarów: 

1) Zmiana modelu konsumpcji; 
2) Odpowiedzialna konsumpcja żywności, w tym przeciwdziałanie jej marnowaniu, 

korzystanie z żywności wytwarzanej lokalnie, ograniczenie ilości produktów o wysokim 
śladzie węglowym; 

3) Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, w tym ograniczenie spalania paliw 
kopalnych oraz śmieci przez wykorzystanie różnych OZE oraz samoorganizacja 
społeczności na rzecz pozyskiwania paliw, wspólnej produkcji lub dystrybucji energii; 

4) Przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu 
przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych czy pomp 
cieplnych, kupowanie lokalnych produktów, ograniczenie zużycia energii elektrycznej; 

5) Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności, w tym przywracanie naturalnego 
charakteru miejsc zdegradowanych, przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych, 
przywracanie zadrzewień wzdłuż dróg i rzek, tępienie wnyków, tworzenie ogrodów dla 
dzikich zwierząt; 

6) Ograniczanie strat wody, w tym zwiększanie lokalnej retencji, deregulacja rzek, ochrona 
mokradeł, budowa jazów, przywracanie młynówek i stawów, przywracanie lasów. 

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Lokalne wspólnoty Caritas i inne instytucje katolickie zainteresowanye wdrażaniem encykliki 
Laudato si’, a także dla niezależnych organizacji pozarządowych, które współpracują w tym 
zakresie z Caritas.  
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Wysokość dotacji może wynieść do 20 tys. zł.  
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 13 lipca 2021 r.  
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Aktualne konkursy 
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Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Witkac sp. z o.o. 

ul. H. Sienkiewicza 5a, Słupsk 

bok@witkac.pl  

 

Konkurs MSZ: „Pomoc humanitarna 2021” 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu „Pomoc humanitarna 2021” jest wyłonienie najlepszych ofert 

modułowych, obejmujących realizację działań humanitarnych 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

W ramach realizacji projektu Zleceniobiorca może pokrywać ze środków dotacji koszty 

spełniające poniższe kryteria: 

− poniesione w terminach, o których mowa w pkt 8.3 – 8.4 Regulaminu oraz związane 

z działaniami przewidzianymi do realizacji w terminach, o których mowa w pkt 8.1-8.2 

Regulaminu; 

− niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów; 

− spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania 

wysokiej jakości za daną cenę; 

− identyfikowalne i weryfikowalne, a zwłaszcza zarejestrowane w zapisach księgowych 

oferenta/ów i określone zgodnie z zasadami rachunkowości; 

− spełniające wymogi mającego zastosowanie prawa podatkowego i ubezpieczeń 

społecznych; 

− udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem 

rzeczowym i finansowym. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą się ubiegać zarejestrowane na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym: 

1) stowarzyszenia,  

2) fundacje, 

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, 

http://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=17275
mailto:bok@witkac.pl
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4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia 

zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników, 

5) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

6) spółdzielnie socjalne. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Dotacje od 250 tys. do 1,5 mln PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 13 lipca 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2021 r. i zakończyć 

nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

W przypadku II modułu ofert modułowych zadania można rozpocząć nie wcześniej, niż od dnia 

1 stycznia 2022 r. i należy je zakończyć nie później, niż do dnia 31 grudnia 2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-ofert-pomoc-humanitarna-2021-ogloszony  

 

KONTAKT: 

Al. J. Ch. Szucha 23 
00-580 Warszawa 
tel. +48222500116 
 

Fundusz Małych Grantów 

 

FUNDATOR: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego 

 

CEL KONKURSU:  

Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc 

organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. W edycji 2021 promowane będą projekty skierowane do pieszych jako uczestników 

ruchu drogowego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1) W ramach finansowania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Aby koszty mogły 

być uznane za kwalifikowane:  

− muszą stanowić koszty rzeczywiście niezbędne do zrealizowania projektu,  

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-ofert-pomoc-humanitarna-2021-ogloszony
tel:+48222500116
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− muszą być poniesione w trakcie trwania projektu (nie ma możliwości refundowania 

kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy o finansowanie, ani po zakończeniu 

projektu),  

− muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod 

względem rzeczowym i finansowym.  

−  Koszty, które nie są kwalifikowane i których nie obejmuje finansowanie:  

− koszty, które zostały już sfinansowane w ramach innych działań; - zakup środków 

trwałych dla wykonującego zadanie;  

− długi, kredyty i inne kwoty dłużne;  

− podatek VAT, jeśli może być na podstawie obowiązujących przepisów odzyskany przez 

beneficjenta. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje oraz placówki edukacyjne, których 

celem działania nie jest osiąganie zysków. Organizacje te muszą być zarejestrowane na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz placówki edukacyjne, w szczególności: 

− stowarzyszenia,  

− fundacje i inne jednostki typu non profit,  

− placówki oświatowe. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Łączny budżet 20 tys. PLN. Kwota dofinansowania nieznana  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 15 lipca 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  
Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.pbd.org.pl/projekty/fundusz-malych-grantow/  

 

KONTAKT: 

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego 
Adres: ul. Mokotowska 14 
00- 561 Warszawa 
E-mail: biuro@pbd.org.pl 
  

https://www.pbd.org.pl/projekty/fundusz-malych-grantow/
mailto:biuro@pbd.org.pl
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Konkurs na grę edukacyjną o dziedzictwie kulturowym 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Dziedzictwa 

 

O KONKURSIE: 

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza ogólnopolski konkursu na opracowanie prototypu gry 

edukacyjnej w zakresie dziedzictwa kulturowego. 

Powstałe prace konkursowe powinny być przeznaczone do wykorzystania przez nauczycieli, 

animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców 

(młodzieży) w wieku 13+. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich. 

 

WYSOKOŚĆ NAGRODY:  

Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Prace należy nadsyłać do 16 lipca 2021 r.  

Zgłoszenia należy przesłać zarówno drogą elektroniczną pod adresem mailowym edu@nid.pl 

(dotyczy całej dokumentacji oraz zdjęć poglądowego prototypu), jak i w formie tradycyjnej 

(poglądowy prototyp) na adres siedziby Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 

36/40, 00-924 Warszawa. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 

www.konkursuedu.nid.pl  

 

KONTAKT: 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

ul. Kopernika 36/40 

00-924 Warszawa 

tel. 22 826 02 39 

edu@nid.pl 
  

http://www.konkursuedu.nid.pl/
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Program OFF POLSKA 

 

FUNDATOR:  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

 

CEL KONKURSU: 

1) Wspieranie twórców teatru niezależnego i offowego poprzez umożliwianie im 

poszukiwań twórczych i realizację autorskich projektów artystycznych. 

2) Profesjonalizacja teatrów niezależnych i offowych w obszarze produkcji, dokumentacji i 

promocji spektakli, co pozwoli im dotrzeć do widzów oraz poszerzyć grono odbiorców. 

3) Spektakl powstały w ramach zadania musi zostać zaprezentowany minimum 

pięciokrotnie oraz profesjonalnie zarejestrowany (audio/video). Dodatkowo, spektakl 

może zostać opublikowany w mediach społecznościowych (YT/Vimeo/Fb) w formie 

transmisji lub emisji nagrania z ograniczonym czasowo dostępem, co będzie traktowane 

jako tradycyjny pokaz w sytuacji, gdy tradycyjny pokaz nie będzie możliwy z powodu 

ograniczeń związanych z pandemią Covid_19. 

Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w Programie. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Realizacja projektów teatralnych poprzez pokrycie kosztów realizacji zadania, na które składają 

się koszty produkcji spektaklu z uwzględnieniem profesjonalnej rejestracji video, koszty 

promocji i eksploatacja spektaklu tj. pokazy w siedzibie, objazdy, transmisje online, pokazy 

online. 

Budżet projektu powinien obejmować produkcję, promocję, dokumentację i eksploatację 

spektaklu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje pozarządowe. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

od 30 tys. – 90 tys. zł 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 16 lipca 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

23 sierpnia do 30 listopada 2021 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.instytut-teatralny.pl/2021/06/14/off-polska-nowy-program-instytutu-

teatralnego/  

 

 

https://www.instytut-teatralny.pl/2021/06/14/off-polska-nowy-program-instytutu-teatralnego/
https://www.instytut-teatralny.pl/2021/06/14/off-polska-nowy-program-instytutu-teatralnego/
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KONTAKT: 

Instytut Teatralny 

Dział Organizacji 

Maja Raczyńska 

tel: 730 121 413 

Katarzyna Pilarska 

tel: 733 916 116 

offpolska@instytut-teatralny.org 

 

Konkurs regrantingowy w ramach projektu pn.: I am European: Historie i fakty o migracjach 

na XXI wiek 

 
FUNDATOR: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

 
O PROGRAMIE: 
I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” to trzyletni projekt finansowany ze 
środków Programu Unii Europejskiej DEAR 2018, realizowany w ramach współpracy 
konsorcjum siedmiu organizacji z całej Europy. 
 

 

CEL KONKURSU: 

Projekt ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat migracji poprzez 

angażowanie młodych dziennikarzy i dziennikarek w tworzenie konstruktywnych i opartych na 

faktach materiałów medialnych dotyczących problematyki migracyjnej. 

Ideą Konkursu jest wspieranie procesu integracji młodych ludzi pochodzących z różnych 
uwarunkowań kulturowych; w szczególności młodych Polek i Polaków z młodymi migrantami  
i migrantkami, którzy osiedlili się w Polsce. Wynikiem działań zrealizowanych w ramach 
wyłonionych w konkursie ofert ma być popularyzacja wielostronnego dialogu i oddawania głosu 
migrantom i migrantkom w kształtowaniu przekazów medialnych i społecznych na temat 
współczesnych migracji. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowane będą działania informacyjne, edukacyjne, upowszechniające i aktywizujące 

mające na celu budowanie otwartego i pokojowo nastawionego społeczeństwa oraz promujące 

wiedzę i podnoszące świadomość młodzieży i szerokiej publiczności na temat zagadnień 

związanych z migracją i integracją migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O grant mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe, które spełniają następujące 
warunki formalne:  

− muszą być osobą prawną zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 
stowarzyszeniem, stowarzyszeniem zwykłym lub jednostką terenową stowarzyszenia 
posiadającą osobowość prawną działającą/ym na podstawie ustawy Prawo  

mailto:offpolska@instytut-teatralny.org
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o stowarzyszeniach lub fundacją działającą na podstawie Ustawy o fundacjach, 
istniejącą od przynajmniej jednego roku obrachunkowego; 

− muszą zapewnić wkład własny finansowy pochodzący ze źródeł innych niż unijne na 
poziomie przynajmniej 5% całościowego budżetu zadania. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Na realizację wszystkich zadań przeznaczono pulę środków w wysokości 256 500 zł. W ramach 

Konkursu można uzyskać granty w wysokości od 30 000 do 85 500 tys. zł (wymagane jest 

wniesienie 5% wkładu własnego) organizacjom pozarządowym, działającym z młodzieżą  

w temacie migracji. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Oferty można składać do 18 lipca 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Działania należy zrealizować w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

Wszystkie szczegółowe informację znajdują się w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie 

internetowej: https://ceo.org.pl/konkurs-regrantingowy-2021 

 

KONTAKT: 

Osobą wyznaczoną do kontaktu z oferentami jest Katarzyna Dzięciołowska. Pytania należy 

kierować na adres: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl. Odpowiedzi zostaną udzielone  

w terminie do 5 dni roboczych. W temacie wiadomości należy zamieścić nazwę organizacji. 

 

Konkurs grantowy „GOZpodarne wyzwanie” 

 

FUNDATOR: Stena Recycling Polska 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest promocja idei gospodarki obiegu zamkniętego (dalej: „GOZ”)  

i wynikających z niej korzyści oraz wyróżnienie najlepszych autorskich pomysłów na promocję 

działań idei gospodarki obiegu zamkniętego realizowanych lokalnie. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zgłoszenie konkursowe musi realizować przynajmniej jeden z następujących celów:  

− Promocja gospodarki obiegu zamkniętego  

− Zachęcenie do podejmowania aktywnych działań w zakresie gospodarki obiegu 

zamkniętego  

− Kształtowanie postaw i świadomości w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego 

− Wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. 

https://ceo.org.pl/konkurs-regrantingowy-2021
mailto:katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1) organizacji pozarządowych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); w 

szczególności fundacji i stowarzyszeń. 

2) samorządowych jednostek organizacyjnych typu świetlice środowiskowe, biblioteki, 

lokalne kluby, stołówki, domy pomocy; 

3) podmiotów w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

4) innych podmiotów, których działalność służy realizacji celów niegospodarczych oraz 

społecznie użytecznych i zgodnych z celem konkursu, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Dotacje do 5 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 20 lipca 2021 r. 
 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

do dnia 30 października 2021 r 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.stenarecycling.pl/konkursgoz/ 

 

 

Program „Kumulacja Aktywności” 

 

FUNDATOR: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackie 

 

O PROGRAMIE: 

Program Kumulacja Aktywności został stworzony w oparciu o badania, które wyraźnie 

zaznaczyły problem niskiej aktywności fizycznej wśród młodych Polaków, dlatego też fundacja 

od kilku lat stara się zachęcać młodzież do podejmowania szeroko pojętej aktywności fizycznej 

poprzez dawanie możliwości unikalnej szansy na trening pod okiem utytułowanych sportowców 

– olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski oraz trenerów. 

 

CEL KONKURSU: 

Celem programu jest zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez dawanie 

możliwości unikalnej szansy na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, 

mistrzów świata, Europy, Polski oraz trenerów. Uczniowie mają możliwość pracy bezpośrednio 

z tymi, którzy osiągnęli sukces, mogą spróbować siły w różnorodnych dyscyplinach i przekonać 

się, że sport może być świetną zabawą, a nie tak jak myślą ciężarem i przyczyną dodatkowego 

stresu. W ramach programu zorganizowane są bezpłatne zajęcia sportowe dla grup na terenie 

https://www.stenarecycling.pl/konkursgoz/
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całego kraju. Prowadzący wybierani są w konkursie, a prowadzone przez nich zajęcia są 

różnorodne, realizowane na podstawie autorskiego projektu przedstawionego w składanym do 

programu wniosku. Dodatkowo na zajęciach realizowane są ćwiczenia z gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej, które przyczyniają się do skorygowania ewentualnych zaburzeń w rozwoju 

motorycznym, uczą jak zapobiegać nieprawidłowym postawom i powstawaniu zaburzeń statyki 

ciała. Należy podkreślić, że dziecko zdrowe fizycznie ma większe możliwości do rozwoju 

intelektualnego oraz większe chęci do podejmowania różnych działań społecznych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Autorski projekt powinien uwzględniać następujące wytyczne: 

− zajęcia sportowe będą skierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych 

predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo; 

− zajęcia sportowe będą nieodpłatne dla ich uczestników; 

− zajęcia nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów, np. SKS; 

− zajęcia mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy 

ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem 

ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa, mogą opierać się na ćwiczeniach 

z różnych sportów i aktywności fizycznych, powinny być urozmaicone i atrakcyjne, 

zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców; 

−  rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie, 

która nie uczęszcza na zorganizowane inne zajęcia sportowe i nie brała udziału  

w poprzednich edycjach Kumulacji Aktywności; 

− Zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach; 

− zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie rozłożone w okresie 

pomiędzy 1 września 2021 r., a 31 maja 2022 r., średnio dwa razy w tygodniu, w tym co 

najmniej 24 spotkania w I etapie realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c); 

− pojedyncze zajęcia sportowe powinny trwać nie krócej niż 90 minut; 

− liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż 20 

osób; 

− zajęcia mają również za zadanie przekazać takie wartości jak: fair play, współpraca, 

poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania 

wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, na jednym wybranym przez Mistrza 

Sportu przykładzie. 

Dokumenty, które należy załączyć do formularza: 

− zaświadczenie o posiadaniu przez zgłaszającego uprawnień do prowadzenia zajęć 

sportowych; 

− aktualne zaświadczenie o niekaralności zgłaszającego (nie starsze niż 3 miesiące licząc 

od dnia składania dokumentów do konkursu). 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Osoby, które mogą składać wniosek: 

− pełnoletnie, 

− niekarane, 

− posiadające zdolność do czynności prawnych, 

− spełniające wszystkie warunki Regulaminu. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Łączny budżet 1,581 mln PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do  21 lipca 2021 godz. 23:59 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

1 września 2021 r., a 31 maja 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/  

 

KONTAKT: 

Laura Czujkowska - lczujkowska@fundacjalotto.pl  

 

Konkurs pn. Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line lub tradycyjnej 

 

FUNDATOR: Minister Edukacji i Nauki 

 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest wspieranie działań resortu wynikających z art. 167 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 38. ze zm.) poprzez dofinansowanie 

projektów wymiany lub nawiązywania kontaktów w formie on-line lub tradycyjnej młodzieży 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rówieśnikami z następujących krajów 

Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz  

z krajów Zachodnich Bałkanów: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką 

Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii, a także z Izraelem. 

 

W ramach współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i Zachodnich Bałkanów oferta może 

obejmować zasięgiem współpracę z jednym bądź wieloma spośród wskazanych państw.  

W przypadku współpracy z Izraelem oferta może dotyczyć wyłącznie współpracy dwustronnej, 

bez udziału państw trzecich. Projekty, w których nie uwzględniono ww. zasad nie będą 

rozpatrywane. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

https://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/
mailto:lczujkowska@fundacjalotto.pl
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Zadanie publiczne polega na wymianie lub nawiązywaniu kontaktów w formie on-line lub  

w formie stacjonarnej grupy młodzieży polskiej ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych 

z grupą rówieśników z ww. kraju partnera, w celu realizacji co najmniej jednego celu, spośród 

niżej wymienionych: 

− wzmacnianie dialogu oraz budowanie kontaktów wśród młodych ludzi, 

− poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju na bazie wspólnych zainteresowań 

młodych ludzi, 

− promowanie wizerunku Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym, 

− aktywizowanie młodzieży i rozwijanie kompetencji miękkich (np. umiejętność pracy  

w grupie, krytyczne myślenie, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość). 

oraz dodatkowo, dla projektów realizowanych z Izraelem: 

− poznawanie historii i kultury Żydów polskich, 

− rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka 
Rozwoju Edukacji „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. 

W trakcie realizacji zadania publicznego uczestnicy powinni wspólnie wypracować konkretny 
produkt: cyfrowy lub w formie tradycyjnej. Może to być np. film, e-książka, pokaz slajdów, quiz 
itp. 
 
Możliwe jest planowanie zadania publicznego w formie bezpośredniego spotkania młodzieży 
pod warunkiem znalezienia i wskazania partnera, który potwierdzi wolę realizacji takiego 
zadania. Ostateczne zasady realizacji zadania publicznego warunkowane będą stanem rozwoju 
pandemii COVID-19 i obowiązujących w związku z nią restrykcji i obostrzeń. Wszelkie zmiany  
i modyfikacje projektu, włącznie z rezygnacją z jego realizacji, muszą być dokonywane w formie 
pisemnej. 
 
Oczekiwane jest uwzględnianie w zadaniu publicznym młodzieży z różnych środowisk, w tym 
osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem. 

Składane oferty mogą obejmować jedno działanie spośród wskazanych powyżej. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do składania ofert uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego. 

Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 500 000 zł,  

w tym dla projektów dotyczących wymiany młodzieży z: 

a. krajami Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, 
Mołdawią – przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 250 000 zł, 

b. krajami Zachodnich Bałkanów: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, 
Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką 
Serbii - przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 100 000 zł, 

c. Izraelem – przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 150 000 zł. 
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Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 5 000 zł, a maksymalna: 
w przypadku formy on-line 25 000 zł, w przypadku formy tradycyjnej 50 000 zł. Dotacja może 
zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków finansowych własnych 
lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w łącznej wysokości minimum 10% 
całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego (do środków finansowych własnych lub 
środków finansowych pochodzących z innych źródeł nie wlicza się wkładu osobowego i wkładu 
rzeczowego), z wyłączeniem środków stanowiących dotacje na realizację innych zadań 
zleconych lub projektów współfinansowanych ze środków europejskich. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 21 lipca 2021 r. 
 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy/porozumienia do 

dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-miedzynarodowa-

wymiana-mlodziezy-w-formie-on-line-lub-tradycyjnej-konkurs-nr-dwm-weom-om26432021-

opublikowany-dn-29062021 

 

KONTAKT: 

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament 

Programów Naukowych i Inwestycji, dane pracownika Katarzyna Moczulska, e-mail: 

katarzyna.moczulska@mein.gov.pl 

 

Program dotacyjny 

 

FUNDATOR: Fundacja mBanku 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz 

okołomatematycznych projektów rozwojowych. 

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

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

dofinansowany maksymalnie trzykrotnie. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wsparcie mogą uzyskać: 

− projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje 
matematyki); 

− projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii 
przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki). 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-miedzynarodowa-wymiana-mlodziezy-w-formie-on-line-lub-tradycyjnej-konkurs-nr-dwm-weom-om26432021-opublikowany-dn-29062021
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-miedzynarodowa-wymiana-mlodziezy-w-formie-on-line-lub-tradycyjnej-konkurs-nr-dwm-weom-om26432021-opublikowany-dn-29062021
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-miedzynarodowa-wymiana-mlodziezy-w-formie-on-line-lub-tradycyjnej-konkurs-nr-dwm-weom-om26432021-opublikowany-dn-29062021
mailto:katarzyna.moczulska@mein.gov.pl?Subject=Wpisz%20temat
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

− organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność 
statutową ponad 1 rok; 

− uczelnie wyższe; 

− biblioteki; 

− szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Budżet programu 660 000zł. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

23 czerwca 2021 roku; 
21 lipca 2021 roku; 
25 sierpnia 2021 roku; 
22 września 2021 roku; 
20 października 2021 roku; 
24 listopada 2021 roku; 
15 grudnia 2021 roku. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja mBanku 

Senatorska 18 00-950 Warszawa 

tel. (22) 438 23 18 

fax (22) 829 02 97 

fundacja@mbank.pl 

 

Konkurs MEiN: Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

CEL KONKURSU: Celem zadania publicznego będzie: wspieranie działań resortu wynikających  

z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, 

z późn. zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 38, z późn. zm.) poprzez dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają 

uczniowie niebędący obywatelami polskimi, w tym podlegający ochronie międzynarodowej, 

zwanymi dalej „uczniami cudzoziemskimi”, uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy 

pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz uczniowie 

należący do mniejszości narodowych oraz etnicznych, a także na rzecz placówek oświatowo – 

wychowawczych działających w środowisku lokalnym, do których uczęszczają uczniowie 

cudzoziemscy. Dofinansowanie otrzymają projekty na rzecz przygotowania nauczycieli, 

środowiska szkolnego oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do pracy  

http://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
mailto:fundacja@mbank.pl
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z uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w szczególności 

poprzez: przygotowanie materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z uczniami  

w oddziałach przygotowawczych, organizację szkoleń lub warsztatów doskonalących wiedzę  

i umiejętności kadry szkolnej w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym, projekty 

realizujące intensywne kursy wakacyjne języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich oraz 

uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących  

w systemach oświaty innych państw, projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji  

i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie otrzymają projekty wpisujące się w założenia jednego z dwóch modułów:  

1) modułu skierowanego do uczniów cudzoziemskich, uczniów będących obywatelami 

polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw, oraz nauczycieli i kadry szkolnej pracującej z tą grupą uczniów;  

2) modułu skierowanego do uczniów należących do mniejszości narodowych oraz 

etnicznych oraz nauczycieli i kadry szkolnej pracującej z tą grupą uczniów 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie niebędący 

obywatelami polskimi, w tym podlegający ochronie międzynarodowej, zwanymi dalej „uczniami 

cudzoziemskimi”, uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz uczniowie należący do mniejszości 

narodowych oraz etnicznych, a także na rzecz placówek oświatowo – wychowawczych 

działających w środowisku lokalnym, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:   

do 50 tys. PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do  21 lipca 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie od dnia 

zawarcia umowy/porozumienia do dnia 15 grudnia 2021r 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-wspieranie-inicjatyw-

edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-konkurs-nr-dwm-weom-

om26422021-opublikowany-dn-29062021 

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Edukacji i Nauki 

ADRES: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-konkurs-nr-dwm-weom-om26422021-opublikowany-dn-29062021
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-konkurs-nr-dwm-weom-om26422021-opublikowany-dn-29062021
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-konkurs-nr-dwm-weom-om26422021-opublikowany-dn-29062021
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Wspólna 1/3 

00-529 Warszawa 

Skontaktuj się z nami 

222 500 120 

Infolinia dla Obywatela 

222 500 115 

Czynna w dni robocze 

w godzinach 8:00-16:00 

 

Konkurs POWER w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

O PROGRAMIE: 

Konkurs została ogłoszony w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 
4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Typ projektu: Programy mobilności 
ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do 
utrzymania lub podjęcia zatrudnienia. 
 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest wyłonienie jednego projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego 
kadra zarządzająca szkołami branżowymi, doradcy zawodowi współpracujący ze szkołami 
branżowymi oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły branżowe będą mogli 
podnieść lub nabyć kompetencje zawodowe poprzez poznanie dobrych praktyk w zakresie 
organizacji i promocji szkolnictwa zawodowego stosowanych w państwach, w których szkoły 
branżowe są popularną alternatywą dla szkół ogólnokształcących. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Program mobilności ponadnarodowej - w ramach niniejszego konkursu rozumiany jest jako 
forma wsparcia realizowana przez uczestników poprzez wizytę studyjną, obserwację lub 
warsztaty w instytucjach działających w sektorze kształcenia zawodowego, mająca na celu 
poznanie dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz promowania 
oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego wśród młodzieży lub rodziców. 

Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 100 osób. Obligatoryjnie minimum 50% 
uczestników powinni stanowić dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół branżowych. W każdym 
wyjeździe muszą również uczestniczyć przedstawiciele organu prowadzącego. 

Projekty mobilności ponadnarodowej są realizowane w partnerstwie ponadnarodowym  
z jednym lub większą liczbą partnerów z innych państw członkowskich UE. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do pozyskania partnera, który przyjmie uczestników z Polski i zapewni im 
możliwość odbycia ww. formy wsparcia w swojej organizacji lub innej organizacji przyjmującej. 

Do wniosku o dofinansowanie projektu obowiązkowe jest załączenie listu intencyjnego, 
obowiązek dostarczenia listu dotyczy każdego partnera ponadnarodowego. Dodatkowo  

tel:222%20500%20120
tel:222%20500%20115
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w przypadku wybrania projektu do dofinansowania, przed zawarciem umowy o dofinansowanie 
musi zostać podpisana umowa o współpracy ponadnarodowej. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: 

− administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie 
nadzorowane lub im podległe, 

− instytucje rynku pracy, 

− instytucje pomocy i integracji społecznej, 

− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

− szkoły i placówki systemu oświaty, 

− uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, 

− przedsiębiorstwa, 

− podmioty ekonomii społecznej, 

− partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w POWER, 

− organizacje pozarządowe, 

− federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, 

− ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, 

− jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Alokacja wynosi 700 000 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania przyznanego 
wnioskodawcy to 679 000 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze 
środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97 %. Minimalny udział wkładu własnego  
w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu to 3 %. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 12 do 23 lipca 2021 r. do godz. 15:00 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-386/ 

 

Konkurs MSWiA: Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie 

ratownictwa wodnego 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

O PROGRAMIE: 

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na 
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. 
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747), zwanym 
dalej rozporządzeniem w sprawie szkoleń. 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-386/
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Zgodnie z art. 22 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie minister właściwy do 
spraw wewnętrznych może dofinansowywać organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników 
wodnych w zakresie ratownictwa wodnego, o których mowa w powołanym rozporządzeniu  
w sprawie szkoleń. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania będą koszty, które: 

− są niezbędne do realizacji zadania,  

− zostały faktycznie poniesione (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych  

z wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego dla obsługi bankowej dotacji, 

na podstawie faktury lub innego dokumentu księgowego), 

− są udokumentowane dowodami księgowymi,  

− zostały poniesione w okresie realizacji zadania, tj. zapłata nastąpiła w terminie od dnia 

podpisania umowy do dnia, określonego w umowie terminu, zakończenia realizacji 

zadania, 

− zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).  

2. Koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w szczególności na: 

− wynagrodzenia dla osób szkolących,   

− zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia niepobierających wynagrodzenia, 

− zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania, 

− koszt wynajmu i korzystania z sal szkoleniowych niezbędnych do realizacji zadania, 

− koszt wynajmu i korzystania z pływalni niezbędnych do realizacji zadania, 

− zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Łączny budżet 150 tys. PLN. Kwota dofinansowania nieznana 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 25 lipca 2021. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

Termin realizacji zadania ustala się od dnia 20 sierpnia 2021 r. nie wcześniej jednak, niż od dnia 

podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. chyba, że umowa będzie określać wcześniejszy 

termin zakończenia realizacji zadania. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-

w-2021-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-

organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego  

 

https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2021-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego
https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2021-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego
https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2021-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego
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KONTAKT: 

ADRES 

Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

tel.+48222500112 

Infolinia dla Obywatela 

tel. +48222500115 

Czynna w dni robocze 

w godzinach 08:00-16:00 

 
Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych 

 

FUNDATOR: Minister Edukacji i Nauki 

 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub 

ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych,  

w szczególności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym 

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej znajdującej się pod adresem: www.zpe.gov.pl.   

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W Programie uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

kształcący się w formie dziennej, z terenu Polski. Program powinien rozwijać kompetencje 

uczniów z: 

− zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, 

− zakresu nauk humanistycznych, 

− zakresu uzdolnień artystycznych; 

Działania zaplanowane do realizacji przez uczestników Programu w ww. obszarach powinny 
uwzględniać rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji cyfrowych oraz 
przedsiębiorczości i kreatywności. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do składania wniosków uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 

ustawy i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące obejmującą teren całego 

kraju działalność społecznie użyteczną, w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania 

publicznego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki publiczne w wysokości 800.000 zł. 

Dotacja może zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków 

finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł, w łącznej 

wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (do środków finansowych 

tel:+48222500112
tel:+48222500115
http://www.zpe.gov.pl/
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własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł nie wlicza się wkładu 

osobowego i wkładu rzeczowego). 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28 lipca 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-program-wspierania-
rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-dpnp-wit26422021-opublikowany-dn-
07072021 
Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-
line 
KONTAKT: 

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament 

Programów Naukowych i Inwestycji, dane pracownika Katarzyna Moczulska,  

e-mail: katarzyna.moczulska@mein.gov.pl 

 

 Program „Moje miejsce na ziemi” 

 

FUNDATOR: Fundacja Orlen 

O PROGRAMIE: 

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje 

miejsce na Ziemi. 

Granty są przyznawane projektom, które: 

− skierowane są do lokalnej społeczności i wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb 

mieszkańców; 

− mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz 

realne koszty realizacji; 

− realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Pomysły na działania w małych ojczyznach. 

Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty non-profit realizowane w obszarze: 

− upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 

− działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 

− przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu; 

− podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego; 

− zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki; 

− poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt; 

− podnoszenia świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-dpnp-wit26422021-opublikowany-dn-07072021
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-dpnp-wit26422021-opublikowany-dn-07072021
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-pn-program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-dpnp-wit26422021-opublikowany-dn-07072021
https://formularz.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem_on-line.pdf
https://formularz.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem_on-line.pdf
mailto:katarzyna.moczulska@mein.gov.pl?Subject=Wpisz%20temat
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

− Organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające 

osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) 

tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury 

fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe rolników. 

− Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 

− Szkoły publiczne, przedszkola publiczne. 

− Koła gospodyń wiejskich.  

− Kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność na terytorium RP. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Wnioski należy składać w ramach jednego z czterech koszyków grantowych: 

a) koszyk I (granty o wartości 5.000 zł ) – liczba zaplanowanych grantów = 70; 

b) koszyk II (granty o wartości 10.000. zł) – liczba zaplanowanych grantów = 70; 

c) koszyk III (granty o wartości 15.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów = 50; 

d) koszyk IV (granty o wartości 20.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów = 10. 

Wydatki niekwalifikowalne: 

− bieżąca działalność organizacji; 

− udzielanie pożyczek; 

− działania, które zostały już zrealizowane; 

− bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych; 

− zagraniczne wycieczki i wyjazdy; 

− kary, grzywny i odsetki karne; 

− zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych; 

− podatek dochodowy od osób prawnych; 

− prowadzenie działalności gospodarczej. 

Koszt zatrudnienia koordynatora projektu nie może przekraczać 10% wartości grantu. 

Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach Programu. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 29 lipca 2021r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Czas trwania projektu: 29.10.2021 – 30.06.2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx  

 

KONTAKT: 
mojemiejsce@orlen.pl 
 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx
mailto:mojemiejsce@orlen.pl
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Placówka 

 
FUNDATOR: Instytut Teatralny 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Programu jest wspieranie poszukiwań teatralnych poprzez stworzenie finansowych  
i organizacyjnych możliwości pracy nad nimi ze środków i przy wykorzystaniu infrastruktury 
Instytutu Teatralnego. 
Pod pojęciem „projekt” rozumiane są propozycje obejmujące wszystkie odmiany współczesnej 
sztuki scenicznej, także łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem 
społecznym itp. Projektem może być zarówno pomysł na przedstawienie/performance, jak też 
precyzyjnie określony etap procesu twórczego, czy twórczo-badawczego. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Instytut zamierza wspierać zwłaszcza te projekty, które proponują podjęcie poszukiwań 
dążących do stworzenia oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz 
prezentujących oryginalne metody pracy, nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie 
nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego. W VII edycji programu wobec 
przedłużającej się sytuacji pandemii, przymusowego zamknięcia i utrudnionego powrotu do 
wcześniej praktykowanych form i aktywności twórczej, a także w związku z konsekwencjami 
finansowymi dla środowiska, szczególnie zależy nam na wspieraniu działań performatywnych 
realizowanych w świecie realnym lub wirtualnym (radio, Internet), które pozwolą 
twórcom/twórczyniom i odbiorcom/odbiorczyniom doświadczać tego, co najważniejsze, czyli 
spotkania (z zachowaniem obostrzeń np. fizycznego dystansu). 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
W ramach Programu wspierane będą wybrane projekty zgłaszane przez twórców/twórczynie 
lub grupy twórcze o różnorodnym statusie i charakterze, działające na terenie Polski. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet programu wynosi 100 tys. zł brutto. W VII edycji planuje się podzielić go na max.  
3 projekty. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 31 lipca 2021 r. 
 
ŹRÓDÓŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje na temat warunków aplikowania można znaleźć w Regulaminie 
dostępnym na stronie: www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-placowka-
zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/   
 
KONTAKT: 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
ul. Jazdów 1, Warszawa 
sekretariat@instytut-teatralny.pl  
Tel. +48 22 501 70 02  
 

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

 
FUNDATOR: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności 
wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają 
budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. 
Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować 
lokalną tradycję, historię i kulturę. 
Projekty muszą być związane z lokalną kulturą, tradycją lub historią. Podejmowane inicjatywy 
mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: 
wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, 
edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc 
historycznych oraz renowacja miejsc pamięci. 
Wydatki, które finansowane mogą być z Grantu obejmują: 

− materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio 
wykorzystywane w działaniach projektowych; 

− podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów; 

− promocję Projektu; 

− koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów, 
wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka 
materiałów; 

− wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa. 
Jury konkursowe w ocenie będzie się kierowało takimi kryteriami, jak: 

− potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej; 

− jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem); 

− zaangażowanie lokalnej społeczności; 

− atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców. 
Projekt musi zostać zrealizowany w okresie od 15.10.2021 r. do 15.10.2022 r. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

− organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są 
organami administracji publicznej lub im nie podlegają); 

− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

− szkoły publiczne; 

− przedszkola publiczne; 

− związki wyznaniowe i ich organizacje (o ile związek wyznaniowy ma uregulowany na 
podstawie ustawy lub umowy międzynarodowej status w Rzeczypospolitej Polskiej). 

 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
3 kategorie finansowania: 

− 5 000 zł – 10 000 zł; 

− 10 000 zł - 20 000 zł; 

− 20 000 zł - 40 000 zł. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 lipca 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

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

=fundusze  

 

KONTAKT: 

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 

ul. M. Kasprzaka 25, Warszawa 

fundacja@pgnig.pl 

 

Program MKDNiS: Schronisko bez barier 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

CEL KONKURSU: Celem programu infrastrukturalnego Schronisko bez barier – program 

dostosowania obiektów noclegowych służących turystyce górskiej do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej, 

w zakresie służącym osobom z niepełnosprawnościami w obiektach noclegowych, 

zlokalizowanych na terenie gmin górskich. Przedmiotowy program jest instrumentem działania 

państwa na rzecz rozwoju turystyki społecznej. Turystyka społeczna stanowi ważny komponent 

turystyki, mający na celu wzrost aktywności turystycznej wśród różnych grup 

defaworyzowanych. Program ukierunkowuje działania na rzecz poprawy sytuacji osób  

z niepełnosprawnościami. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania z zakresu rozwoju turystyki 

społecznej dotyczące modernizacji następujących górskich obiektów noclegowych: 

1) schronisk (spełniających wymogi załącznika nr 6 obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki2); 

2) schronisk młodzieżowych (spełniających wymogi załącznika nr 5 ww. obwieszczenia); 

3) domów wycieczkowych (spełniających wymogi załącznika nr 4 ww. obwieszczenia). 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie obiekty ogólnodostępne. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju turystyki społecznej w ramach Programu mogą się 

ubiegać: 

− jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), posiadające 

osobowość prawną; 

− stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe 

najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu). 

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

od 100 tys. do 1 mln PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 31 lipca 2021 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/schronisko-bez-barier  

 

KONTAKT: 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 
Skontaktuj się z nami 
22 42 10 100 
Infolinia dla Obywatela 
22 25 00 140 
 
Dotacje dla organizacji przedsiębiorców 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

 

CEL KONKURSU: 

Celem projektu jest zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki na 
arenie międzynarodowej, zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich małych  
i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich 
osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń. 
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wspiera udział organizacji zrzeszających przedsiębiorców 
w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych w 2021 roku, poprzez 
dofinansowanie kosztów składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji 
międzynarodowych. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach programu można uzyskać wsparcie poprzez częściowe dofinansowanie kosztów 

składek członkowskich wynikających z przynależności do międzynarodowych grup lub 

organizacji branżowych. Dofinansowanie ma na celu zwiększenie udziału przedstawicieli 

polskich mikro, małych i średnich firm w spotkaniach światowych organizacji przedsiębiorców. 

Jest to  szansa na wymianę doświadczeń, upowszechnianie osiągnięć firm oraz wsparcie 

integracji przedsiębiorców na światowym rynku. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Projekt skierowany jest do organizacji zrzeszających polskich mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców. Wsparcie polega na częściowym dofinansowaniu kosztów składek 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/schronisko-bez-barier
tel:22%2042%2010%20100
tel:22%2025%2000%20140
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członkowskich wynikających z przynależności do międzynarodowych grup lub organizacji 

branżowych. 

 

Wymagania dotyczące Uczestnika Projektu (tj. Wnioskodawcy) 
O dotację może ubiegać się organizacja 1, która: 

1) na dzień złożenia wniosku posiada status członka w organizacji/ach 
międzynarodowej/ych, o dofinansowanie której/ych składki/ek wnioskuje, 

2) do dnia złożenia wniosku nie opłaciła całości składki/ek członkowskiej/ch za 2021 rok, 
wynikającej/ych z przynależności do organizacji międzynarodowej/ych, 

3) rozliczyła się należycie z otrzymanych dotacji w ramach przedmiotowego projektu  
w ciągu dwóch ostatnich lat, 

4) nie posiada zaległości finansowych wobec ZUS, US oraz Skarbu Państwa, a także nie 
pozostaje w sporze sądowym w tym zakresie,  

5) zgodnie ze statutem lub innym dokumentem założycielskim, nie działa w celu 
osiągnięcia zysku lub zysk przeznacza na cele statutowe, 

6) wśród swoich członków zrzesza co najmniej 50% przedsiębiorców zaliczanych do 
sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją zawartą  
w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162), 

7) nie posiada statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 
2018 poz. 2232, z późn. zm.). 

 
WYSOKOŚĆ DOTACJI:  
Maksymalna kwota dotacji dla danego Beneficjenta w 2021 r. wynosi do 60 000 złotych,  
w przypadku opłacania jednej składki lub do 80 000 zł, w przypadku opłacania dwóch lub więcej 
składek. Projekt finansowany jest ze środków będących w dyspozycji Ministra właściwego ds. 
gospodarki. Budżet na 2021 r. wynosi 2,5 mln złotych. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski można składać w terminie do 31 lipca 2021 r. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Wniosek należy złożyć: 

− w wersji papierowej, podpisanej odręcznie i wysłać na adres: 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
Departament Rozwoju Inwestycji 
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa 

lub złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa, 

− w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać 
na adres mailowy: kancelaria@mrpit.gov.pl lub E-PUAPEM na adres skrytki: 
/MRPiT/SkrytkaESP 

Na kopercie lub w tytule wiadomości należy napisać: DRI, projekt składkowy 2021 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/dotacje-dla-organizacji-przedsiebiorcow 
 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/dotacje-dla-organizacji-przedsiebiorcow
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Dostępność ponad barierami   

 
FUNDATOR: 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności 
przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów 
i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji. Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych 
inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu 
dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystycznorekreacyjnej dla osób  
o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami. 
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących 
zadań: 

− zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób  
z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-
rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, 
poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową; 

− wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami 
poprzez turystykę i rekreację; 

− wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji 
osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku; 

− poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej. 
Jeden projekt grantowy może dotyczyć kilku zadań. 
Wnioskodawca zobowiązany jest, w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu 
grantowego, do objęcia wsparciem w ramach wprowadzonych dostępności co najmniej 200 
osób z niepełnosprawnościami. 
Maksymalny okres dofinansowania projektu grantowego ze środków PFRON wynosi 24 
miesiące. 
Kryteria merytoryczne konkursu: 

− innowacyjność i oryginalność projektowanych rozwiązań; 

− dostępność wsparcia przewidzianego w projekcie dla osób o różnorodnych potrzebach  
i rodzajach niepełnosprawności; 

− czy wsparcie przewidziane w projekcie daje możliwość zaspokojenia, 
zindywidualizowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w obszarze turystyki  
i rekreacji; 

− czy działania projektowe przewidują tworzenie, lokalnych sieci współpracy podmiotów 
i instytucji ukierunkowanej na budowanie konkurencyjności regionu w obszarze 
turystyki  
i rekreacji, zapewniającej trwałość proponowanych w projekcie rozwiązań. 

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać: 

− organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym 
m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, 
hotelarstwa) jest jednym z celów lub zadań statutowych, które prowadzą przez co 
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najmniej 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) działalność na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami; 

− publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria 
duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe; 

− pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji. 
W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji, które nie posiadają 
osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. 
Zarząd główny organizacji nie może występować w imieniu terenowych jednostek 
organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną. 
Możliwe jest złożenie wniosku wspólnego, w Partnerstwie. Na etapie składania wniosku  
o przyznanie grantu Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, musi wiązać 
porozumienie lub umowa o partnerstwie określająca zakres świadczeń Wnioskodawców 
składających się na realizację projektu grantowego. W porozumieniu lub w umowie musi zostać 
wskazany Wnioskodawca Lider, który będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie  
i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego grantu. 
Odpowiedzialność Lidera w tym zakresie polega również na weryfikacji przedkładanych 
Liderowi przez pozostałych Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, na podstawie 
których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do dostarczenia do PFRON porozumienia lub umowy o partnerstwie na etapie 
składania wniosku o przyznanie grantu. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów granowych wybranych w konkursie wynosi 
10 000 000 zł; 

− wartość grantu dla jednego Wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 1 000 000 zł i nie więcej 
niż 2 000 000 zł; 

− wymagany wkład własny finansowy, w wysokości minimum 25% kosztów całkowitych 
projektu; 

− granty udzielane przedsiębiorcom stanowią pomoc de minimis, tj. pomoc spełniającą 
przesłanki, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis. 

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do dnia 2 sierpnia 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

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

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

 

 

 

 

KONTAKT: 

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnoscponad-barierami/
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnoscponad-barierami/
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Al. Jana Pawła II 13 

00-828 Warszawa 

tel. 22 50 55 500 

 

Konkurs grantowy: „Generacja 6.0” 

 

FUNDATOR: Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest:  

− przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: inicjatywy w obszarze 

społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie 

umiejętności u osób w wieku 60+; 

− poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej: poprzez grupową rehabilitację lub 

fizjoterapię dla osób 60+;  

− rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 60+. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

− przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze 
edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu, 

− zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu, 

− organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł 
brutto, 

− usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł 
brutto, 

− koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto, 

− ewentualne porady specjalistyczne. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

− fundacje;  

− stowarzyszenia;  

− biblioteki publiczne;  

− domy kultury;  

− gminy(jednostki samorządu terytorialnego);  

− Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 15 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 05 sierpnia 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 03.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/  

 

KONTAKT: 

Joanna Miszkurka 
tel.: +48 667 017 718 
e-mail: joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl 
 

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

 

FUNDATOR: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

O KONKURSIE: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu naboru 

zgłoszeń w ramach proekologicznego konkursu fotograficznego dla dzieci ze szkół 

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

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

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

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

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

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

 

CEL KONKURSU: 

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

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

o przestrzeń lokalną, a szczególnie pobliskie środowisko przyrodnicze. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: 

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

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

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

opiekuna prawnego. 

 

NAGRODY:  

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

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

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

wartościowymi nagrodami rzeczowymi. 

 

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że zdjęcia 

zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać wykorzystane w kalendarzach lub innych 

wydawnictwach realizowanych przez ARiMR. 

https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/
mailto:joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl
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TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH: 

Nabór prac konkursowych trwa do 16 sierpnia 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

 

KONTAKT: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oddział wielkopolski 

ul. Strzeszyńska 36, Poznań 

Sekretariat  tel. 61 84 53 833, 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja mBanku 

Senatorska 18 00-950 Warszawa 

tel. (22) 438 23 18 

fax (22) 829 02 97 

fundacja@mbank.pl 

 

Nabór do konkursu grantowego: BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW 

 

FUNDATOR: Fundacja Santander  

 

O PROGRAMIE: 

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

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

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

w wysokości 10 tysięcy złotych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

− nieśmiałość 

− wycofanie 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html
http://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
mailto:fundacja@mbank.pl
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− zagubienie 

− zahamowanie w relacjach z rówieśnikami, 

− trudności  w szkole 

− samotność 

− depresja dziecięca i młodzieżowa 

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

W związku z różnorodnością chorób, które nasiliły się znacząco  w czasie pandemii Covid -19 
program „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW” ma na celu stworzenia przestrzeni poprzez gry 
zabawy, warsztaty, modelowanie, naśladowanie tak aby młodzi ludzie na nowo mogli nawiązać 
kontakt z obecnym życiem. 

Tworząc projekt warto wspomóc się różnymi formami terapeutycznymi takimi jak: terapia 
zajęciowa (Ergoterapia, Socjoterapia, Arteterapia), która kształtuje u osoby korzystającej z tej 
formy terapeutycznej pewne postawy i za pomocą określonych czynności wyucza go nowych 
umiejętności. 
Najwyżej punktowane będą te programy, które merytorycznie będą odpowiadały założeniom 
dla danej grupy dzieci i młodzieży, ale również  zaskoczą swoją innowacyjnością. Warto 
pamiętać, że grupa dzieci czy młodzieży jest grupą wdzięczną, ale i wymagającą pod względem 
twórczości i pomysłowości. 
Czas trwania takich zajęć jest określony w zależności postawionych celów i założeń, jednak 
trzeba zwrócić uwagę, że im dłuższy czas trwania warsztatów terapeutycznych tym większa 
szansa na ugruntowaniu nowych przekonań (nie mniej niż 8 spotkań grupowych). 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. 

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

podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

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

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 września 2021 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego 
ul. Aleja Jana Pawła II 17 
00-854 Warszawa 

https://fundacja.santander.pl/2021/07/06/rusza-bank-dzieciecych-usmiechow/
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e-mail: fundacja@santander.pl 
Telefony: 
22 586 89 99 – programy grantowe 
 

Konkurs stypendialny w ramach Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego 

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

− zaangażowanie aplikujących o stypendium w realizację inicjatyw obywatelskich; 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.stypendiumpiotra.pl  

 

KONTAKT: 

Fundacja Integracja 

ul. Andersa 13 00-159 Warszawa  

tel.: 22 530 65 70 

integracja@integracja.org  

 

 

 

Konkurs POWER: Działanie 4.1 Innowacje społeczne 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

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

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

mailto:fundacja@santander.pl
http://www.stypendiumpiotra.pl/
mailto:integracja@integracja.org
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sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują 

na dużą skalę. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

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

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

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

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

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

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

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

https://www.power.gov.pl/nabory/1-387/
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Konkurs grantowy Programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV) 

Komponent „Ochrona i promocja praw dziecka” 

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

− zwiększenie wiedzy o wpływie pandemii COVID-19 na dzieci, a także o podjętych 
reakcjach władz publicznych i wnioskach wyciągniętych na przyszłość; 

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

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

− budżet 2 160 000 EUR; 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

details/cerv-2021-child  

 

KONTAKT: 

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

1049 Bruxelles/Brussel, Belgia 

  

http://www.ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child
http://www.ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child
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Program Kreatywna Europa: projekty współpracy europejskiej 

 

FUNDATOR: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury 

 

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

− wzmocnienie transnarodowego tworzenia i obiegu europejskich dzieł i artystów; 

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

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty powinny przyczyniać się do realizacji następujących celów: 

− wzmocnienie transnarodowego tworzenia i obiegu europejskich dzieł i artystów; 

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

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W ramach schematu Projekty współpracy europejskiej aplikować mogą publiczne i prywatne 

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

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

Lider (wnioskodawca) międzynarodowego partnerstwa projektowego, składający wniosek  
o dofinansowanie w imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od 
minimum 2 lat w dniu, w którym upływa termin składania wniosków. 

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

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 2 mln EUR 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 07 września 2021  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

details/crea-cult-2021-coop-

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

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

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

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

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

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

ePageState 

 

  

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

 

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

Europe. 

 

CEL KONKURSU:  

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

Zrównoważonego Rozwoju.  

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

nagrodzimy najlepsze pomysły na wydarzenia kwotą 2000 euro. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Można ubiegać się o wygraną w następujących kategoriach:  

− Dziewczyny kodują! 

− Społeczność 

− Różnorodność 

− Koduj dla planety 

− Koduj dla Europy 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Organizacje pozarządowe 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 400 EUR  
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Wnioski należy składać do 08 września 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

wrzesień, październik 2021.  
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT:  

Fundacja TechSoup  

tel. 48 221 022 132   

poland@meet-and-code.or 
  

https://meet-and-code.org/pl/pl/
mailto:poland@meet-and-code.or
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Konkurs Nauczyciel Jutr@ 

 

FUNDATOR:  ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” 

 

CEL KONKURSU: 

Wyłonienie laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się: 

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

metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie 

cyfrowym. 

− Dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych  

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

prowadzić bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Nagrodę otrzymają nauczyciele, którzy w swojej pracy wyróżniają się: 

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

metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie 

cyfrowym; 

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

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

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

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

ponadpodstawowych, oraz placówek oświatowych. 

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

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

przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, 

związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub 

placówką oświatową. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Nagroda główna to inspirująca wizyta studyjna w szkole poza granicami Polski 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 10 września 2021r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://glos.pl/nauczycieljutra  

 

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

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

https://glos.pl/nauczycieljutra
https://glos.pl/regulamin-konkursu-nauczyciel-jutr
https://nauczycieljutra.glos.pl/
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Formularz zgłoszeniowy do wydrukowania – https://glos.pl/formularz-zgloszeniowy-

nauczyciel-jutr  (plik do pobrania) 

KONTAKT: 

Pytania dotyczące Konkursu: nauczycieljutra@glos.pl 

Pytania i problemy techniczne związane z formularzem zgłoszeniowym: 

pomoc_nauczycieljutra@glos.pl 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił zasady udzielania dotacji 

 

FUNDATOR: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dotacje celowe są przyznawane na realizację następujących zadań: 

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

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

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

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

− działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

− prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości 
lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7  
w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

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

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

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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom: 

− mniejszości narodowych i etnicznych; 

− społeczności posługującej się językiem regionalnym działającym na podstawie Prawa  
o stowarzyszeniach lub ustawy o fundacjach. 

https://glos.pl/formularz-zgloszeniowy-nauczyciel-jutr
https://glos.pl/formularz-zgloszeniowy-nauczyciel-jutr
https://glos.pl/assets/uploads/2021/05/Nauczyciel-Jutra-Formularz-2021.pdf
mailto:nauczycieljutra@glos.pl
mailto:pomoc_nauczycieljutra@glos.pl
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Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane także instytucjom kulturalnym mającym istotne 
znaczenie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych lub rozwoju i zachowania języka 
regionalnego. 

Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane podmiotom, które posiadają od przynajmniej 
trzech lat osobowość prawną, potwierdzoną wpisem do stosownego rejestru/ewidencji lub 
innymi dokumentami oraz realizują przynajmniej jedno z następujących zadań: 

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

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

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

− działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

− prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości 
lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7  
w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

W następujących terminach można składać wnioski na udzielnie dotacji:   

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

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

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

 

 

 

 

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

 

CEL KONKURSU: 

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

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

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

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

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

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty dotyczące następujących kategorii tematycznych: 

− Aktywność fizyczna. 

− Bezpieczeństwo. 

− Edukacja. 

− Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej. 

− Środowisko naturalne. 

− Zdrowie. 

− Inne odpowiadające celom programu. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

− Gminy i powiaty. 

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

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

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

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Maksymalnie 20.000 zł, 100%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 17 maja 2021 r., 23 czerwca 2021, 23 września 2021 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.wzmocnijotoczenie.pl 

 

KONTAKT: 

projektyspoleczne@pse.pl 

 

Zachować pamięć 2021 

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

http://www.wzmocnijotoczenie.pl/
mailto:projektyspoleczne@pse.pl
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− W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju 
trzeciego. 

− Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera 
elementy edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada, np. 
jego historii, kultury, języka i życia codziennego. 

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

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

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

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Finansowanie: 

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

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

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

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

  

http://www.pnwm.org/projekty-online/
http://www.pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/
mailto:piotr.kwiatkowski@pnwm.org
mailto:dorota.bastos@dpjw.org
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Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 

 

FUNDATOR: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa 
młodzieży, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach 
seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach 
objętych programem igrzysk olimpijskich. 

Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez: 

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

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

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

− wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach realizacji Programu wyróżniono następujące zadania: 

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

− współzawodnictwo sportowe, 

− organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać: 
− polskie związki sportowe; 
− Polski Komitet Olimpijski; 
− stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające  

w obszarze kultury fizycznej. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 112 900 000 zł. 
Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków 
własnych i środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do 
przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania nie może być 
mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze 
środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do dnia: 
− 31 maja 2021 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników 

w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego 
oraz współzawodnictwa sportowego; 

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

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

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

Wsparcie Fundacji EY w ramach Próśb Indywidualnych na 2021 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja EY 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O wsparcie mogą się ubiegać: 

− podmioty rodzinnej opieki zastępczej, 

− placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, 

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

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

− duże remonty 

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

− zakup samochodów 

− spłata kredytów/zadłużeń 

− wsteczne zobowiązania Wnioskodawcy (poniesione już koszty przez Wnioskodawcę) 

− leki, szczepionki, wyjazdy w celach medycznych 

− aparaty ortodontyczne i leczenie ortodontyczne dzieci w pieczy zastępczej. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

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

  

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

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

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

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

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

mail: agata.skalec@pl.ey.com 

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

 

FUNDATOR: International Visegrad Fund 

 

CEL KONKURSU: 

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

− Kultura i wspólna tożsamość, 

− Edukacja i budowanie potencjału, 

− Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, 

− Wartości demokratyczne i media, 

− Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne, 

− Rozwój regionalny, środowisko i turystyka, 

− Rozwój społeczny. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

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

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

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

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

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

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

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

pośrednich do 15% wartości projektu. 

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

który można jednak pokryć z budżetu projektu. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego 

systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu: 

− 1 lutego 2021 r. 

− 1 czerwca 2021 r. 

− 1 października 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

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

visegradfund@visegradfund.org 
 

Europejski Korpus Solidarności 2021-2027 

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

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

− koszty podróży; 

− wsparcie organizacyjne; 

− koszty działań; 

− wsparcie procesu włączania; 

− kieszonkowe; 

− wsparcie językowe, 

− koszty nadzwyczajne; 

− koszty działań uzupełniających; 

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

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

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

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

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.eks.org.pl  

 

KONTAKT: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142A, Warszawa 

Tel. (22) 463 10 00 

bilateralne@frse.org.pl  

  

http://www.eks.org.pl/
mailto:bilateralne@frse.org.pl
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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. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski można składać w terminie do 31 października 2021 r. nie później niż 4 tygodnie przed 
terminem rozpoczęcia projektu.  
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DODATKOWE INFORMACJE: 

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

www.fwpn.org.pl/RAZEM.html 

 

KONTAKT: 

Siedziba FWPN w Warszawie 

ul. Zielna 37, Warszawa 

tel.: + 48 22 338 62 00 

fwpn@fwpn.org.pl  

 

 

Konkurs „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN” 

 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów polsko-niemieckich w ramach jubileuszowej 
linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”– z preferencyjnymi warunkami finansowania. 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami.  
U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólne 
działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE.  
W tym sensie oba kraje tworzą wspólnotę wartości. Wymaga ona, aby dwustronność relacji 
nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski. Głównym 
zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. 
projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy 
naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Fundacja promuje również podróże 
studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. 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 . 

 

  

http://www.fwpn.org.pl/RAZEM.html
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
http://www.fwpn.org.pl/
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KONTAKT: 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

ul. Zielna 37, Warszawa 

tel. (22) 338 62 00 

www.fwpn.org.pl  

fwpn@fwpn.org.pl  

 

PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne 

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

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

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

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

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

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

3) Pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje 
pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek 
członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach 
wynikających  
z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora 
pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – 
CZŁONKOSTWO. 

 
  

http://www.fwpn.org.pl/
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Organizacje pozarządowe, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację 
ich celów statutowych i działalności programowej lub które z powodu braku środków 
finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze 
ponadlokalnym, tj: 

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

− stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), 

− związki stowarzyszeń, 

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

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

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

− stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

 

KONTAKT: 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

al. Jana Pawła II 12, Warszawa 

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

proo@niw.gov.pl  

 

  

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

 

FUNDATOR: Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" 

 

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

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu 

aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego 

poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem 

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

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

wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej 

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

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Realizatorem Mikrograntu w ramach Konkursu Mikrograntów, może być:  

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

realizujących inicjatywę oddolną na podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej 

pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej. W skład grupy nieformalnej 

nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej, która jest Patronem 

grupy nieformalnej ubiegającej się o dofinansowanie realizacji Mikrograntu,  

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

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

i o wolontariacie.  

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

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 3 tys. PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   

Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

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

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

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

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

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

 

FUNDATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

CEL KONKURSU: 

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

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Finansujemy działania, które: 

− popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, 

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

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

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

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

audiowizualnych, licencji etc.). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 1 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2021. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

klimatyczny/#tabs_tab-0 

 

NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 

 

FUNDATOR: Narodowy Bank Polski 

 

CEL KONKURSU: 

W szczególności celami działalności edukacyjnej są: 

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

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

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0
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− kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

− upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

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

− popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 

− promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału 
społecznego związanego z rozwojem gospodarczym. 

 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

dystrybuowane nieodpłatnie. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

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

dystrybuowane nieodpłatnie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 30 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2021  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

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

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

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

Okręgowym NBP. 

 

  

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:sekretariat.dew@nbp.pl
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Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Srktora Audiowizualnego i Kultury ogłosił nabory 

wniosków w programie Kreatywna Europa 

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

Opublikowane nabory wniosków dotyczą następujących obszarów grantowych: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbiorcami projektów mogą być następujące grupy: 

− dzieci i młodzież, 

− nauczyciele i kadra naukowa, 

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

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

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

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

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

− osoby prawne, 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Narodowy Bank Polski 

T: 22 185 13 36 i 22 185 28 53 

sekretariat.dew@nbp.pl  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:sekretariat.dew@nbp.pl
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

Stypendia krajowe 

• Stypendia „Prymusi” Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia 

Dla: studenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 9 lipca 2021 r. 

styp.1rok@fejj.pl  

www.fejj.pl  

 

• Mistrzowski Start 2021 – stypendia na studia na SWPS 

Dla: studenci, absolwenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 20 lipca 2021 r. 

rekrutacja@swps.edu.pl  

www.swps.pl  

 

• Stypendia Głowa się rusza dla kandydatów na grafikę w SWPS 

Dla: studenci, absolwenci   

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków:  23 lipca 2021 r. 

rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl  

www.swps.pl   

 

• Stypendia scenariuszowe PISF 

Dla: absolwenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 19 września 2021 r. 

pisf@pisf.pl  

www.pisf.pl  

 

• Program Stypendialny Fundacji Śnieżki Twoja Szansa 

Dla: uczniowie, studenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 31 września 2021 r.  

fundacja@twojaszansa.org.pl  

www.twojaszansa.org.pl   

 

• Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej 

Dla: absolwenci, doktoranci  

Zasięg: ogólnopolski 

mailto:styp.1rok@fejj.pl
http://www.fejj.pl/
mailto:rekrutacja@swps.edu.pl
http://www.swps.pl/
mailto:rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
http://www.swps.pl/
mailto:pisf@pisf.pl
http://www.pisf.pl/
mailto:fundacja@twojaszansa.org.pl
http://www.twojaszansa.org.pl/
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Termin składania wniosków: 30 listopada 2021 r. 

stypendia@hipokrates.org  

www.stypendia.nil.org.pl  

 

 

Stypendia zagraniczne 

Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych: 

• Stypendia konfucjańskie 2021 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 

Zasięg: Chiny 

Termin składania wniosków: 9 września 2021 r. 

scholarships@hanban.org  

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

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

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

  

mailto:stypendia@hipokrates.org
http://www.stypendia.nil.org.pl/
mailto:scholarships@hanban.org
mailto:a.walther@deutsches-museum.de
http://www.deutsches-museum.de/
http://www.unimelb.edu.au/
mailto:info@kanthari.org
http://www.kanthari.org/
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Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 
organizacji trzeciego sektora w zakresie: 

− poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 
krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne) 

− konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet) 

− pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych 

− tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 
Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 
KONTAKT: 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Urząd Miasta Leszna 
Al. Jana Pawła II 21a 
tel. 65 529 54 03 
Więcej informacji, zajdziesz na naszej stronie w zakładce ”FUNDUSZE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzebujesz pomocy? 

 


