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Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

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

formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, 

mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych. 

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność 

swojej organizacji: stowarzyszenia, fundacji czy klubu 

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

FUNDUSZE  zamieszczane  są informacje   o  aktualnych   

konkursach i dotacjach.  

Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je 

zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na naszą stronę!  

 

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

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

z niej skorzystać!  

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna 

prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie: 

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

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

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

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych; 

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT:  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21 a 

Tel. 65 529 54 03 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 

 
FUNDATOR: 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, 
poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym 
oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek 
samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. 
Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym 
zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz 
społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub 
kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od 
potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest 
seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także 
zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska 
lokalnego. 
W ramach Programu jednostki samorządu, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać 
się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: 
- Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka 
wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Dofinansowanie nie może 
być wyższe niż 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł w przypadku 
Klubu „Senior+”. W przypadku, gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu 
terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 Programu przysługuje jedynie na 
wyposażenie ośrodka wsparcia. 
- Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych  
w ramach modułu 1. 
Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku budżetowym, w trybie konkursowym mogą 
podlegać działania związane z całorocznym bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota 
dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach Programu 
wynosić będzie miesięcznie na 
utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej 
niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego 
kosztu realizacji zadania. 
Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych 
usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu 
minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, 
dostosowanych do potrzeb seniorów. 
Dzienny Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od 
poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo). 
Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz 
samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. 

Aktualne konkursy 
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Klub „Senior+” powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług. Klub 
„Senior+” we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi 
świadczone poza swoją siedzibą. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać jednostki samorządu szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. 
Jednostki samorządu mogą złożyć ofertę wspólną, ofertę w partnerstwie z podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet Programu w edycji 2021-2025 300 000 000 zł tj. 60 000 000 zł na każdy rok z podziałem 
na: 
- utworzenie Dziennych Domów „Senior+” 10 000 000 zł; 
- utworzenie Klubów „Senior+” 10 000 000 zł; 
- zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków 37 000 000 zł; 
- obsługę techniczną programu 3 000 000 zł; 
--- Wymagany wkład własny: 
- minimum 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1; 
- minimum 50% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.  
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do dnia 24 marca 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2021  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 

Tel. +22 2500108 

info@mrpips.gov.pl 

www.gov.pl/web/rodzina  

  
 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2021
http://www.gov.pl/web/rodzina
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Program Wieloletni Aktywni+ na lata 2021-2025 

Edycja 2021 

 
FUNDATOR: 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
 
CEL PROGRAMU: 
Celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz 
seniorów. W ramach celu głównego Programu zawarte są 4 cele szczegółowe: 
- wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty 
zagospodarowania ich czasu wolnego; 
- zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu 
publicznym; 
- podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających 
wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym; 
- budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji 
społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku. 
Bezpośrednimi beneficjentami dofinansowanych projektów będą: 
- osoby starsze, zgodnie z definicją z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, 
czyli osoby w wieku 60 lat i więcej; 
- opiekunowie (formalni i nieformalni) osób starszych; 
- rodziny osób starszych jako najbardziej naturalne i najbliższe środowisko seniorów, nawet jeśli 
nie pełnią roli ich opiekunów; 
- młodsze grupy wiekowe, które będą zaangażowane w projekty wzmacniające integrację 
międzypokoleniową. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPP, m.in. stowarzyszenia (w tym 
stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, 
związki stowarzyszeń, 
- fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy 
gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; 
- podmioty określone w art. 3 ust. 3 UDPP – w tym: 
-- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 pkt 1 UDPP; 
-- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
-- koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji 
stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 
-- spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze 
zadań publicznych; 
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-- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- budżet Programu na lata 2021-2025 to 200 000 000 zł z podziałem na 40 000 zł na każdy rok; 
- wartość dotacji 25 000 zł - 250 000 zł; 
- wymagany minimalny wkład własny 10% (pieniężny oraz osobowy). 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 4 marca 2021 r. do 26 marca 
2021 r. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 maja 2021 
r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-

wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-

2021?fbclid=IwAR07jXxRwCm1xHS3GQh2NWkzQgmH7HHGYCXNa1CkG4on0iRhNbaEMQ8Jud

s  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 

Tel. +22 2500108 

info@mrpips.gov.pl 

www.gov.pl/web/rodzina  

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2021?fbclid=IwAR07jXxRwCm1xHS3GQh2NWkzQgmH7HHGYCXNa1CkG4on0iRhNbaEMQ8Juds
http://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2021?fbclid=IwAR07jXxRwCm1xHS3GQh2NWkzQgmH7HHGYCXNa1CkG4on0iRhNbaEMQ8Juds
http://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2021?fbclid=IwAR07jXxRwCm1xHS3GQh2NWkzQgmH7HHGYCXNa1CkG4on0iRhNbaEMQ8Juds
http://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2021?fbclid=IwAR07jXxRwCm1xHS3GQh2NWkzQgmH7HHGYCXNa1CkG4on0iRhNbaEMQ8Juds
http://www.gov.pl/web/rodzina
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NOWEFIO 

 
Fundator:  
Narodowy Instytut Wolności 
 
CEL KONKURSU: 
Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia 
sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora 
obywatelskiego w Polsce. 
Cele szczegółowe: 1. Poprawa samoorganizacji społecznej. 2. Wzrost znaczenia sektora 
obywatelskiego w życiu publicznym. 3. Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego  
w Polsce 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
W Programie NOWEFIO wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, w ramach których 
uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań oraz Priorytet 5 – Pomoc 
techniczna, w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę Programu 
NOWEFIO1 . 
Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy Priorytet 1. jest przeznaczony dla organizacji małych, o zasięgu 
lokalnym i młodych stażem działania oraz grup nieformalnych. Realizacja projektów w ramach 
Priorytetu 1 odbywać się będzie poprzez wyłonienie zleceniobiorców (zwanych dalej: 
Operatorami), których zadanie polegać będzie na rozwoju i 1 Szczegółowy opis priorytetów 
znajduje się w Programie NOWEFIO. str. 6 wzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez 
umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw. W ramach 
realizowanych zadań konieczne jest: · wykorzystanie mechanizmu regrantingu i wspieranie 
inicjatyw lokalnych w formule małych grantów oraz zapewnienia możliwości realizacji inicjatyw 
grupom nieformalnym2 ; · prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, 
mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości oddolnych inicjatyw w 
społecznościach lokalnych przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów 
lokalnych i realizowanych przez nich działań; · przeprowadzenie ewaluacji na zakończenie 
zrealizowanego projektu. 
Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego w ramach Priorytetu 2. 
wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego, realizowana przez obywateli 
działających w strukturach organizacji obywatelskich. Projekty realizowane w ramach tego 
Priorytetu powinny pozwolić na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej  
w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi 
społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich). 
Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym Projekty realizowane w ramach 
Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich  
w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum 
debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji 
obywatelskich w przestrzeni publicznej. 
Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich Projekty realizowane  
w ramach Priorytetu 4. powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania w organizacjach 
obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania 
strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania 
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standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań 
organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania 2 Oferty składane w Priorytecie 
1 musza polegać na zastosowaniu instrumentu przewidzianego w art. 16a 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.), tzw. „regrantingu”. str. 7 w przystępny i przejrzysty sposób informacji  
o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
§ organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. 
stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające 
osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby 
rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe); 
§ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia str. 8 i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
§ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
§ spółdzielnie socjalne; 
§ koła gospodyń wiejskich; 
§ ochotnicze straże pożarne; 
§ spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 
działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 
 
 WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
- Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 1 w 2021 wynosić będą 16 000 000,00 PLN. 
- Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 2 w 2021 wynosić będą 20 800 000,00 PLN. 
- Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 3 w 2021 wynosić będą 20 000 000,00 PLN. 
- Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 4 w 2021 wynosić będą 20 000 000,00 PLN. 
- Środki przeznaczone na Priorytet 5 Pomoc Techniczną w 2021 wynosić będą 3 200 000,00 
PLN. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Wniosek inwestycyjny należy złożyć do 29 marca 2021 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  
Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r., 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/  
 

KONTAKT: 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

al. Jana Pawła II 12 

00-124 Warszawa 

+48 601 901 144 

opp@niw.gov.pl  

 

http://www.niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/
mailto:opp@niw.gov.pl
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Instrument Wspierania Projektów (Project Support Facility) na rok 2021 

 
FUNDATOR: 
Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States) 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu 
poprzez promocję włączenia społecznego i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych 
na negatywne skutki epidemii koronawirusa. Środki mają m.in. służyć wsparciu młodych osób, 
które utraciły miejsca pracy w hotelarstwie. 
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB: 
- Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania  
i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. 
Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. 
wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania 
młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych. 
- Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich 
trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny  
i związany ze środowiskiem naturalnym. 
Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania 
bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych 
grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań 
edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do 
postpandemicznego rynku pracy a także nowych form i obszary przedsiębiorczości, jak np.  
w dziedzinie cyfrowej, współpraca między usługami, np. między restauracjami i transportem. 
- Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, 
dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO  
i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec 
ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. 
Szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu 
przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. młodych obywateli których bezpieczeństwo 
ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii z powodu utraty pracy 
w hotelarstwie. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia  
i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące 
z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum 
dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- roczny budżet programu 330 000 EUR; 
- maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 000 EUR; 
- dofinansowanie maksymalnie 90% wartości projektu. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony w terminie do 31 marca 2021 
roku.  
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.cbss.org/psf/. 

 

KONTAKT: 

Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States) 

Momma Reenstiernas Palats, Wollmar Yxkullsgatan 23 

118 50 Sztokholm 

Szwecja 

Tel: +46 8 440 19 20 

cbss@cbss.org 

www.cbss.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbss.org/psf/
http://www.cbss.org/
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„Zabawa to poważna sprawa” 

 
FUNDATOR: 
IKEA Retail Sp. z o. o. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w temacie przeciwdziałania postępującym 
zmianom klimatu z uwzględnieniem ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, 
intelektualnym i emocjonalnym. 
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu programu edukacyjno-wychowawczego  
z elementami zabawy w temacie zmian klimatu, uwzględniającego przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży ze względu na kryteria ekonomiczne, społeczne, 
kulturowe, narodowościowe i inne oraz wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie 
społecznym, intelektualnym i emocjonalnym z uwzględnieniem skutków pandemii wirusa 
COVID-19; oraz stworzeniu projektu remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia 
placówki prowadzonej przez Uczestnika. Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedną 
propozycję programu i tylko jeden projekt. 
Przygotowany program edukacyjno-wychowawczy i jego realizacja oceniane będą zgodnie  
z następującymi 
kryteriami: 
--- tytuł programu; 
--- spełnienie następujących założeń: 
- wprowadzenie zagadnienia zmian klimatu w programie edukacyjno-wychowawczym oraz 
udokumentowanie dotychczas realizowanych warsztatów/zajęć/programów w tym zakresie; 
- budowanie poczucia własnej wartości podopiecznych placówki Uczestnika i dumy z ich 
osiągnięć; 
- wzmocnienie aspiracji życiowych podopiecznych placówki Uczestnika; 
- możliwości udziału w programie wolontariuszy wskazanych i zaproszonych przez IKEA; 
- jasno zdefiniowane cele edukacyjne i wychowawcze programu; 
- różnorodność form edukacyjnych i wychowawczych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 
w zależności od przebiegu sytuacji pandemicznej jako warunek wstępny: lekcje, zajęcia 
pozalekcyjne, wydarzenia specjalne (np. wizyty podopiecznych w siedzibach firm w okolicy, 
wyjścia do instytucji kultury itp.), warsztaty itp.; 
- różnorodność metod pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w zależności od 
przebiegu sytuacji pandemicznej jako warunek wstępny: warsztaty, dyskusje, konkursy, filmy, 
zajęcia plastyczne, obserwacja, eksperyment, zajęcia w grupach, zajęcia w terenie; 
- nawiązanie współpracy z innymi podmiotami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa  
w zależności od przebiegu sytuacji pandemicznej jako warunek wstępny: rodzice i rodzeństwo 
uczniów, inni uczniowie ze szkoły, samorządy, firmy, organizacje pozarządowe, (np. fundacje, 
stowarzyszenia, kluby), media; 
- zgodność sprawozdania z realizacji zgłoszonego do Konkursu programu z założonym 
harmonogramem. 
Przygotowany projekt remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia placówki 
prowadzonej przez Uczestnika i jego realizacja oceniane będą zgodnie z następującymi 
kryteriami: 
--- stopnia, w jakim zapewnia wsparcie dla realizacji przygotowanego programu edukacyjno-
wychowawczego i 
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realizuje jego założenia; 
--- kreatywności i gospodarności. 
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 
Etap I: 
- nadsyłanie zgłoszeń; 
- wstępna selekcja pod kątem zgodności z Regulaminem i spełnienia wszystkich wymogów 
formalnych; 
- weryfikacja zgłoszeń; 
- wybór czterech laureatów; 
podpisanie z laureatami umów o realizacji programów edukacyjno-wychowawczych i projektów 
remontowych i przekazanie Nagrody na powyższe realizacje; 
- publikacja listy Laureatów; 
Etap II: 
- realizacja programów edukacyjno-wychowawczych wraz z dokumentacją działań/ realizacja 
projektów remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia prowadzonej Placówki wraz  
z dokumentacją działań; 
- przesłanie przez Laureatów pocztą elektroniczną finałowego sprawozdania z realizacji 
programu edukacyjno-wychowawczego oraz z realizacji projektu remontu, odnowienia, 
modernizacji lub wyposażenia siedziby prowadzonej placówki. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty, które 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą w placówkach działania na rzecz realizacji 
celu konkursu i które spełniają określone w Regulaminie konkursu warunki. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- granty dla maksymalnie 4 wybranych przez Komisję zgłoszeń konkursowych o łącznej wartości 
nieprzekraczającej 130 000,00 złotych brutto; 
- maksymalna wartość grantu dla jednego Laureata nie może przekroczyć kwoty 65 000,00 
złotych brutto; 
- Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przekazania nagrody w dwóch formach, tj. 
część nagrody zostanie Laureatom przekazana w formie środków pieniężnych, a część w formie 
kart przedpłaconych do zrealizowania w sklepach IKEA na terenie Polski. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 marca 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.biuroprasowe.ikea.pl/129242-startuje-kolejna-edycja-konkursu-grantowego-ikea-

zabawa-to-powazna-sprawa  

 

KONTAKT: 

IKEA Retail Sp. z o. o. 

Plac Szwedzki 3, Janki 05-090 

tel. 22 275 05 75 

www.ikea.com/pl  

http://www.biuroprasowe.ikea.pl/129242-startuje-kolejna-edycja-konkursu-grantowego-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa
http://www.biuroprasowe.ikea.pl/129242-startuje-kolejna-edycja-konkursu-grantowego-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa
http://www.ikea.com/pl
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Program Ochrona zabytków 2021 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

00-071 Warszawa 

tel. (22) 42 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Morza Bałtyckiego  

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

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

KONTAKT: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
O PROGRAMIE: 
Programem objęte są: 

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

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

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

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

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

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

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

%C2%A9poland,15.html 

 

KONTAKT: 

Instytut Książki 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 

31-148 Kraków 

tel. (+48) 12 61 71 900 

 

 

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

 
CEL KONKURSU: 
Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest 
wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego 
kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe 
uprawianie sportu. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Z uwagi na ogólny charakter Program rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których 
można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy: 

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

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

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

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

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

2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu),prowadzące działalność 
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w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska--edycja-2021
http://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska--edycja-2021
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Węgiersko – Polski program współpracy pozarządowej 

 
Fundator:  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
O PROGRAMIE: 
Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej współpracy między naszymi 
krajami i lepsze wzajemne poznanie się. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski na projekty konkursowe mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, 
szkoły, wyższe uczelnie i osoby fizyczne. Poszczególne projekty mogą powstać z udziałem 
zaangażowanych w nie partnerów z obu krajów. Wymagana liczba uczestników w realizacji 
projektu to co najmniej 1 partner węgierski i co najmniej 1 partner polski. Każdy z każdym  
z uprawnionych może złożyć wspólny wniosek konkursowy: np. uczelnia z osobą fizyczną lub 
też np. tylko osoby fizyczne, itp. Nie mogą przystąpić do konkursu partie polityczne i afiliowane 
przy nich organizacje młodzieżowe oraz związki zawodowe. Ponadto nie można ubiegać się  
o dofinansowanie na działalność gospodarczą. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
Na dofinansowanie jednego projektu może być przyznana kwota w granicach od 1.000 EUR do 
5.000 EUR 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Nabór do konkursu trwa do 5 kwietnia 2021 r 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  
15 listopada 2021 r.  
 
KONTAKT: 
ul. Fryderyka Chopina 2., 00-559 Warszawa 
Telefon (00 48) (22) 537 56 60 
Email mission.vao@mfa.gov.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mission.vao@mfa.gov.hu
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Fundusz Pomocowy 2020 - Otwarty konkurs grantowy 2021 

 
Fundator:  
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu 
pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych 
miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu 
jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc  
w przystosowaniu do pracy w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie 
ich zasobów kadrowych. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży  
z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
rozumiane jako: 
-minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, w tym w uzasadnionych przypadkach zakup 
niezbędnego sprzętu do nauki na odległość; 
-wyrównywanie strat w postępie edukacyjnym wynikających z ograniczeń spowodowanych 
pandemią; 
-działalność badawcza, która dostarcza aktualnych danych, pomagających budować projekty 
edukacyjne na rzecz równych szans edukacyjnych w czasie i po pandemii. 
Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie 
uczniów do nauki stacjonarnej poprzez: 
-rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych; 
-opracowanie materiałów i pomocy do prowadzenia interaktywnych lekcji i zajęć, 
prezentujących nowe metody i techniki pracy z uczniami; 
-wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi, w tym 
przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne prowadzone w trybie bezpośrednim lub online. 
Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży: 
-zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej, niezbędnych w identyfikowaniu potrzeb psychicznych, a także udzielaniu wsparcia 
w tym zakresie; 
-działania doradcze udzielane przez specjalistów osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą  
w rozwiązywaniu bieżących problemów psychicznych podopiecznych; 
-promocja bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży, a także 
przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym; 
-zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży, szczególnie z mniejszych miejscowości, do pomocy 
psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących 
pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami 
posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej. 
Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 
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-wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby 
dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży; 
-rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież, 
realizowanej zarówno online jak i w kontaktach bezpośrednich; 
-inicjowanie aktywności młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane 
do osób starszych i potrzebujących pomocy; 
-stwarzanie możliwości do bezpiecznych interakcji społecznych i edukacyjnych, z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
2.1. Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
wyłącznie niżej wymienione typy organizacji pozarządowych: 
2.1.1. fundacje – działające na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, 
zarejestrowane w KRS nie później niż 31 czerwca 2020 roku; 
2.1.2. stowarzyszenia – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach, zarejestrowane w KRS nie później niż 31 czerwca 2020; 
2.1.3. stowarzyszenia zwykłe – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach, wpisane do ewidencji właściwego starosty nie później niż 31 czerwca 2020 
roku. 
2.2. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Realizatorzy i Współrealizatorzy programów PAFW 
wymienieni w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
2.3. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które zostały zarejestrowane nie później 
niż 9 miesięcy przed 10 marca 2021. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI:  
Do 40.000 zł 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór do konkursu trwa do 10 kwietnia 2021 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
1 czerwca – 30 listopada 2021. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.fed.org.pl/fp-nabor-2021/  
 
KONTAKT: 
Fundacja Edukacja dla Demokracji 
ul. Nowolipie 9/11 
00-150 Warszawa 
biuro@fed.org.pl  
fundusz@fed.org.pl  

  

 

 

http://www.fed.org.pl/fp-nabor-2021/
mailto:biuro@fed.org.pl
mailto:fundusz@fed.org.pl
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Program Edukacja  

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

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

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

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

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

http://www.education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/
http://www.education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/
mailto:edukacja.eog@frse.org.pl
http://www.education.org.pl/
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Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021 

FUNDATOR: 
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA 
 
O PROGRAMIE: 
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza konkurs 
na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 
2021”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów 
polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno 
obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną 
i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji. Dziedzictwo kulturowe jest 
jednym z kluczowych czynników kształtujących tożsamość społeczną, zapewnia ciągłość trwania 
narodu, sprzyja wzmacnianiu dobrosąsiedzkich relacji między narodami. Warunkiem 
skutecznego zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w stanie 
umożliwiającym korzystanie z jego wartości zarówno mieszkańcom Polski, jak i mieszkańcom 
krajów, których częścią jest także polskie dziedzictwo kulturowe, jest zaangażowanie społeczne 
w proces opieki nad tym dziedzictwem, w tym nad zabytkami. Jednocześnie wiedza o tym 
dziedzictwie i jego wartościach musi zostać szeroko upowszechniona. 
 
CEL KONKURSU: 
Głównym celem programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021” jest 
wspieranie społecznego zaangażowania w ochronę materialnych elementów polskiego 
dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Program dotyczy zarówno 
obszaru historycznej Rzeczypospolitej, w jej granicach z 1772 r., jak i działań związanych  
z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej chronionej przez polskich emigrantów lub 
powstałej na emigracji. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie organizacji wolontariackich obozów, 
objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie polskiego 
dziedzictwa kulturowego za granicą. Zaplanowane prace powinny być realizowane zgodnie  
z obowiązującymi miejscowymi przepisami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Mogą 
obejmować: 
a) działania porządkowe i związane z odnalezieniem, opisaniem i utrzymaniem obiektów 
zabytkowych i ich otoczenia, zasobów archiwalnych i bibliotecznych oraz pomocnicze przy 
pracach lub badaniach konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych; 
b) aktywny udział w renowacji lub rewaloryzacji zabytku (w tym polskich grobów i cmentarzy); 
c) prace pomocnicze przy kwerendach bibliotecznych i archiwalnych, dokumentacji  
i inwentaryzacji obiektów zabytkowych, dokumentacji źródłowej i terenowej lub zbieranie 
informacji pośrednich związanych z obiektami i wydarzeniami historycznymi związanymi  
z kulturą polską; 
d) działania edukacyjne oraz popularyzujące polskie dziedzictwo kulturowe pozostające poza 
granicami kraju i wiedzę na jego temat, w tym tworzenie możliwości współpracy pomiędzy 
instytucjami, organizacjami, zespołami badawczymi działającymi poza granicami 
Rzeczypospolitej - szczególnie pośród grup młodzieżowych i studenckich; 
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e) przeszkolenie wolontariuszy przez ekspertów z dziedziny ochrony i opieki nad zabytkami, 
archiwistyki, nauk pomocniczych historii; 
f) animację społeczną i wykorzystanie roli polskiego dziedzictwa kulturowego w aktywizacji 
społeczności lokalnej; 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa 
polskiego: 
1) organizacje pozarządowe; 
2)samorządowe instytucje kultury -z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra  
i jednostki samorządu terytorialnego; 
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 
Pula środków ogółem: 1 000 000,00 zł.  
Kwota dotacji na zadanie: od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:   
Wnioski należy składać do 15 kwietnia 2021 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   
01.05.2021 do 16.11.2021 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Źródło oraz szczegóły dotyczące naboru wniosków można znaleźć 
www.polonika.pl/?url=programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu  
 
KONTAKT: 
Witkac sp. z o.o. 

ul. H. Sienkiewicza 5a 

76-200 Słupsk 

bok@witkac.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polonika.pl/?url=programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu
mailto:bok@witkac.pl
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Program dotacyjny 

 
FUNDATOR: 
Fundacja mBanku 
 
CEL PROGRAMU: 
Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz 
okołomatematycznych projektów rozwojowych. 
Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa 
poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. Każdy projekt może zostać 
dofinansowany maksymalnie trzykrotnie. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Wsparcie mogą uzyskać: 
-    projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki); 
- projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii 
przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki). 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową 
ponad 1 rok; 
- uczelnie wyższe; 
- biblioteki; 
- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet programu 660 000zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
21 kwietnia 2021 roku; 
26 maja 2021 roku; 
23 czerwca 2021 roku; 
21 lipca 2021 roku; 
25 sierpnia 2021 roku; 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/  

 

KONTAKT: 

Fundacja mBanku 

ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa 

tel. (22) 438 23 18  

fundacja@mbank.pl  

 

http://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
mailto:fundacja@mbank.pl
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Granty na mural oraz działania patriotyczno-edukacyjne 

 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Obrony Narodowej  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany 
techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Należy dołączyć dokument 
potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania  
z powierzchni, na której powstanie mural. 
Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na 
muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie 
powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. 
uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, 
koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty. 
Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem 
muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie 
państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. 
Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne 
społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość,  
a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa  
w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może 
złożyć maksymalnie 2 oferty. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Źródło oraz szczegóły dotyczące naboru wniosków można znaleźć www.gov.pl/web/obrona-
narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid  
 
KONTAKT: 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
Al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 
Tel. 222 500 150 
 
 

http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid
http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid
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Konkurs Szkoła z Klimatem”  

 
FUNDATOR: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest: 
- Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 
- Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym 
kierunku. 
- Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi 
na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków. 
- Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej. 
- Wyłonienie najlepszych prac konkursowych. 
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i przesłanie do Organizatora w wyznaczonym 
terminie i formie (formularz on-line) mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły  
i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które 
mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i ewentualnie jej bezpośredniego 
sąsiedztwa (otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.). Mini plan adaptacji do 
zmian klimatu należy przygotować wypełniając formularz konkursowy on-line, który zawiera 
szczegółowy opis zadania konkursowego, jego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
Do mini planu adaptacji do zmian klimatu należy dołączyć: 
- min. 1 kolorowe zdjęcie (w formacie JPG 300 dpi) miejsca, w którym ma być zrealizowany 
projekt, opisany w pracy konkursowej; 
- 1 kolorowy rysunek lub wizualizację (w formacie PDF lub JPG, 300 dpi) tego samego miejsca 
po przeprowadzeniu działań przedstawionych w projekcie, opisanym w pracy konkursowej. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe i ich zespoły 
z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Jedna nagrodę główną w formie pieniężnej w wysokości 100 000,00 zł; 
- od dwóch do pięciu wyróżnień w formie pieniężnej każde po 5000,00 zł; 
- nagroda główna przyznana jest szkole na realizację zwycięskiego projektu lub jego części,  
a także działań edukacyjnych w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu 
wszystkich uczniów szkoły. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 kwietnia 2021 r. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1704,wiecej-czasu-naszkolne-plany-

przygotowania-do-zmian-klimatu-zgloszenia-do-30-kwietnia.html oraz 

www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem  

http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem
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KONTAKT: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3a 

02–673 Warszawa 

tel. (22) 45 90 000 

fundusz@nfosigw.gov.pl  

www.nfosigw.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fundusz@nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/
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Zachować pamięć 2021 

 
FUNDATOR: 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
 
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. 

• 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. 
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• 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. 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi spotkań zdalnych oraz zasadami ich 
dotowania przez PNWM. Szczegóły dostępne są w zakładce „Projekty online”. 

Proponujemy również odwiedzić strony internetowe miejsc pamięci oraz placówek muzealnych 
i edukacyjnych. Wiele z nich oferuje zwiedzanie oraz warsztaty online. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

• projekty stacjonarne: na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz 
warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną 
PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w 
placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. PNWM przyznaje 
zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży  
i pośrednictwa językowego. 

• Projekty online: uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online są 
dostępne pod: 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 kwietnia 2021 roku. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

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

www.pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/ 

 

KONTAKT: 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa 

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 

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

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

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

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

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

w obszarze kultury fizycznej. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

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

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

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

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

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

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

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

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

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

ul. Wita Stwosza 2, 87–100 Toruń 

pajacyk@pah.org.pl  

+48 501 752 160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pajacyk.pl/
http://www.pajacyk.pl/
mailto:pajacyk@pah.org.pl
mailto:pajacyk@pah.org.pl
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Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

National Endowment for Democracy (NED) 

1025 F Street NW, Suite 800 

Washington, DC 20004 

tel. (202) 378-9700 

fax: (202) 378-9407 

info@ned.org 
 

 

 

http://www.ned.org/apply-for-grant/en/
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“EKOczynni”  

 
FUNDATOR: 
Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest promowanie ochrony środowiska i oświaty, w szczególności popularyzacja 
i upowszechnianie świadomości społecznej oraz odpowiedzialności ekologicznej wśród 
młodzieży szkolnej poprzez zachęcenie jej do podejmowania lub kontynuowania projektów 
ekologicznych. Konkurs trwa od dnia 20 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2021 r. 
Zadaniem Zespołu Projektowego jest przygotowanie prezentacji zawierającej opis projektu 
działającego na rzecz ochrony środowiska i edukacji w tym zakresie. 
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach (Zespół Projektowy może startować  
w jednej lub w obydwu kategoriach): 
--- Projekty realizowane – projekty samodzielnie opracowane przez Zespół Projektowy  
i rozpoczęte przez szkołę przed dniem rozpoczęcia Konkursu pod warunkiem, że projekty takie 
są realizowane nadal. Projekt uznaje się za realizowany nadal, jeżeli jego wdrożenie nie zostało 
zakończone lub mimo zakończenia jego skutki trwają co najmniej do dnia rozpoczęcia konkursu 
lub stanowią cykliczne działania organizowane przez szkołę, których celem jest wspieranie 
ochrony środowiska i edukacji w tym zakresie. Projekty takie muszą być realizowane w Polsce. 
Za pracę konkursową w kategorii „Projekty realizowane” uznaje się prezentację zawierającą: 
- opis założeń oraz zasad działania projektu; 
- opis sposobu oraz czasu jego oddziaływania na środowisko naturalne oraz uczniów szkoły; 
- dokumentację filmową lub zdjęciową potwierdzającą realizację projektu; 
- dokumenty pochodzące od osób trzecich, instytucji i organów dotyczące projektu; 
- szacunkowy koszt realizacji projektu oraz źródła jego finansowania. 
--- Projekty planowane – niezrealizowane projekty działań w zakresie ochrony środowiska  
i edukacji w tym 
zakresie, stworzone przez Zespoły szkoły w ramach pracy konkursowej. Za pracę konkursową  
w kategorii „Projekty planowane” uznaje się prezentację zawierającą: 
- dokładny opis założeń oraz zasad działania projektu; 
- przewidywany sposób oddziaływania na środowisko naturalne oraz uczniów szkoły; 
- rysunki lub wizualizacje lub zdjęcia lub filmy lub dowolną inną formę przekazu pozwalającą 
zrozumieć założenia projektu; 
- szczegółowy kosztorys realizacji projektu z uwzględnieniem ewentualnych środków własnych 
szkoły oraz kwoty wnioskowanego dofinansowania, przy czym kwota ta nie może być wyższa 
niż 50.000 złotych. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać szkoły, w których zostaną utworzone zespoły osób fizycznych 
zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej: „Zespołami Projektowymi” 
składające się z: 
- jednego nauczyciela danej szkoły oraz 
- nie mniej niż trzech, ale nie więcej niż dziesięciu uczniów danej szkoły. 
Członkami Zespołów Projektowych mogą być: 
- uczniowie szkół: 
- pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; 



 

38 
 

-   niepełnoletnie osoby fizyczne pomiędzy 13 a 18 rokiem życia; 
- nauczyciele zatrudnieni w szkołach, przy czym udział nauczyciela w każdym Zespole 
Projektowym jest warunkiem utworzenia Zespołu Projektowego. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Projekty realizowane: 
- I miejsce: 15 000 zł; 
- II miejsce: 10 000 zł; 
- III miejsce: 5 000 zł; 
Projekty planowane: 
- I miejsce: 15 000 zł; 
- II miejsce: 10 000 zł; 
- III miejsce: 5 000 zł. 
Ponadto Fundator przewidział pulę środków na dofinansowanie w łącznej wysokości 
200.000,00 zł dla szkół realizujących projekty zgłoszone przez Zespoły Projektowe, które 
zwyciężyły w kategorii „Projektów planowanych” i ewentualnie inne Zespoły Projektowe, które 
uczestniczyły w Konkursie w kategorii „Projektów planowanych”, a które według opinii Komisji 
Konkursowej i Fundatora zasługują na takie dofinasowanie. Dofinasowanie jest przyznawane 
zgodnie z Regulaminem Dofinansowań, który stanowi Załącznik do Regulaminu Konkursu  
a udzielane na podstawie Umowy Dofinansowania zawieranej pomiędzy szkołą a Fundatorem. 
Ponadto uczniowie będący członkami Zespołów Projektowych, których Prace Konkursowe 
zostaną nagrodzone w kategorii „Projektów realizowanych” lub odpowiednio w kategorii 
„Projektów planowanych” otrzymają następujące nagrody rzeczowe (o wartości 900 zł dla 
każdego ucznia): 
- bagażnik rowerowy, 
- nieprzemakalna torba, 
- bidon z filtrem wody, 
- hamak, 
- ładowarka solarna, 
- zgniatarka do butelek, 
- torby do segregacji odpadów, 
- słuchawki, 
- domek dla ptaków, 
- doniczka z nasionami 
- wielorazowe woreczki na zakupy, 
Ponadto nauczyciele będący członkami Zespołów Projektowych, których Prace Konkursowe 
zostaną nagrodzone w kategorii „Projektów realizowanych” lub odpowiednio w kategorii 
„Projektów planowanych” otrzymają następujące nagrody: 
- za zajęcie 1. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 5.000zł; 
- za zajęcie 2. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 3.000zł; 
- za zajęcie 3. miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 2.000zł 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Zgłoszenie Zespołu Projektowego do Konkursu wraz z przekazaniem Pracy Konkursowej musi 
nastąpić nie później niż do 20 czerwca 2021 roku. 
 
 



 

39 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.eko-czynni.pl  

 

KONTAKT: 

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza 

ul. M. Kasprzaka 25 

01-224 Warszawa 

fundacja@pgnig.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eko-czynni.pl/
mailto:fundacja@pgnig.pl
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Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej  

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

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

KONTAKT: 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 

801 598 888, +48 22 475 8888 

bgk@bgk.pl 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgk.pl/


 

42 
 

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru 

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

nadzieje olimpijskie” w 2021 roku 

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

DODATKOWE INFORMACJE: 

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

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

 

 

 

 

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

z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze 

szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek 

samorządu terytorialnego 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

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

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

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

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


 

44 
 

Zabytkomania. Ogólnopolski konkurs filmowy 

Edycja 2021 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.zabytkomania.pl/ 

 

KONTAKT: 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

ul. M. Kopernika 36/40 

00-924 Warszawa 

tel. (22) 826 02 39 

samorzad@nid.pl 

www.samorzad.nid.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zabytkomania.pl/
http://www.samorzad.nid.pl/
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Konkurs „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN” 

 
FUNDATOR: 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
 
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. 
Preferowane tematy w ramach konkursów w jubileuszowym roku: 
- przyszłość traktatu polsko-niemieckiego; diagnoza i wypełnianie deficytów w dialogu polsko-
niemieckim; 
- innowacyjne projekty z zakresu edukacji historycznej i współczesnych relacji polsko-
niemieckich; 
- zmiana klimatu jako wyzwanie dla relacji polsko-niemieckich; 
- zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach; 
- wyzwania (po) pandemii, zbliżenie społeczeństw w dobie COVID-19. 
Forma preferowanych projektów: 
- seminaria i konferencje (także online i w formule bilateralność plus); 
- webinaria, edukacja online; 
- wydawnictwa (np. dodatki do gazet, materiały specjalne portali internetowych); 
- opracowania, ekspertyzy; 
- nowatorskie projekty artystyczne i edukacyjne. 
 
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. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.fwpn.org.pl . 

 

KONTAKT: 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

ul. Zielna 37 

00-108 Warszawa 

tel. (22) 338 62 00 

fax (22) 338 62 01 

www.fwpn.org.pl  

fwpn@fwpn.org.pl  

 

AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

Stypendia krajowe 

• Stypendium Projektowe Vectorworks 

Dla: studenci, absolwenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 31 marca 2021 r.  

academicteam@vectorworks.net  

www.vectorworks.net/scholarship  

 

• Program stypendialny HORYZONTY 

Dla: uczniowie 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 31 marca 2021 r.  

biuro@efc.edu.pl  

www.efc.edu.pl  

 

• Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas 

Dla: uczniowie  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2021 r. 

klasa@bnpparibas.pl  

www.bnpparibas.pl/fundacja  

 

 

 

 

http://www.fwpn.org.pl/
http://www.fwpn.org.pl/
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
mailto:academicteam@vectorworks.net
http://www.vectorworks.net/scholarship
mailto:biuro@efc.edu.pl
http://www.efc.edu.pl/
mailto:klasa@bnpparibas.pl
http://www.bnpparibas.pl/fundacja
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• Stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 2021 

Dla: uczniowie, studenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r. 

stypendia@dzielo.pl  

www.dzielo.pl  

 

• Stypendium Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation 

Dla: doktoranci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r. 

wkalita@ippt.pan.pl  

www.cmrsf.ca  

 

• Program stypendialny POLONISTA 

Dla: studenci, doktoranci, naukowcy 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r. 

biuro@nawa.gov.pl  

www.nawa.gov.pl  

 

• Stypendia Szkoły Edukacji PAFW i UW 2021 

Dla: studenci, absolwenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 8 maja 2021 r. 

kontakt@szkolaedukacji.pl  

www.szkolaedukacji.pl  

 

• Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego XII edycja 

Dla: studenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2021 r. 

wniosek.wilenszczyzna@gmail.com  

www.stypendium.eu 

 

• Konkurs stypendialny Fundacji En Arche 

Dla: studenci, doktoranci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 r. 

stypendium@enarche.pl  

www.enarche.pl    

mailto:stypendia@dzielo.pl
http://www.dzielo.pl/
mailto:wkalita@ippt.pan.pl
http://www.cmrsf.ca/
mailto:biuro@nawa.gov.pl
http://www.nawa.gov.pl/
mailto:kontakt@szkolaedukacji.pl
http://www.szkolaedukacji.pl/
mailto:wniosek.wilenszczyzna@gmail.com
http://www.stypendium.eu/
mailto:stypendium@enarche.pl
http://www.enarche.pl/
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• Program Stypendialny PASIFIC 

Dla: naukowcy 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 r. 

akademia@pan.pl  

www.pasific.pan.pl  

 

• Program Nowe technologie dla dziewczyn 

Dla: studenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 r. 

kontakt@stypendiadladziewczyn.pl  

www.stypendiadladziewczyn.pl  

• Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll 

Dla: studenci 

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021 r. 

sekretariat@fundacja.opole.pl  

www.fundacja.opole.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 

Termin składania wniosków: 30 listopada 2021 r. 

stypendia@hipokrates.org  

www.stypendia.nil.org.pl  

mailto:akademia@pan.pl
http://www.pasific.pan.pl/
mailto:kontakt@stypendiadladziewczyn.pl
http://www.stypendiadladziewczyn.pl/
mailto:sekretariat@fundacja.opole.pl
http://www.fundacja.opole.pl/
mailto:pisf@pisf.pl
http://www.pisf.pl/
mailto:fundacja@twojaszansa.org.pl
http://www.twojaszansa.org.pl/
mailto:stypendia@hipokrates.org
http://www.stypendia.nil.org.pl/


 

50 
 

 

Stypendia zagraniczne 

Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych: 
 

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

• Stypendia British Council i Banku Santander na kursy języka angielskiego online 2021 
Dla: studenci, absolwenci, inni  
Zasięg: ogólnopolski 
Termin składania wniosków: 14 kwietnia 2021 r. 
education@britishcouncil.es 
www.britishcouncil.es 
 

• Fulbright Graduate Student Award 2022-23 
Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 
Zasięg: Stany Zjednoczone  
Termin składania wniosków: 14 kwietnia 2021 r. 
biuro@fulbright.edu.pl 
www.fulbright.edu.pl    
 

• Stypendium badawcze Fundacji im. Aleksandra von Humboldta dla młodych 

naukowców 2021  

Dla: naukowcy 

Zasięg: Niemcy  

Termin składania wniosków: 1 lipca 2021 r. 

info@avh.de  

www.humboldt-foundation.de  

 

• Stypendia konfucjańskie 2021 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci 

Zasięg: Chiny 

Termin składania wniosków: 9 września 2021 r. 

scholarships@hanban.org  

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

mailto:info@snowdontrust.org
http://www.snowdontrust.org/
mailto:education@britishcouncil.es
http://www.britishcouncil.es/
mailto:biuro@fulbright.edu.pl
http://www.fulbright.edu.pl/
mailto:info@avh.de
http://www.humboldt-foundation.de/
mailto:scholarships@hanban.org
mailto:a.walther@deutsches-museum.de
http://www.deutsches-museum.de/
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Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 

organizacji trzeciego sektora w zakresie: 

- poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, 

środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne) 

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

- pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych 

- tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT: 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21a 

tel. 65 529 54 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


