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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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Konkurs 30 grantów na 30 lat bp w Polsce 

 

ZAJAWKA: Do konkursu zapraszamy wszystkie te organizacje, które chcą w swoich 

społecznościach wprowadzić innowacyjne zmiany. Na pomysły czekamy do 10 października 

2021. Kryteria wyboru zwycięskich projektów to przede wszystkim realizacja celów 

konkursu w zakresie wsparcia lokalnych społeczności w podejmowaniu realnych i trwałych 

inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia recycling. Istotne 

jest, aby projekty startujące w konkursie odpowiadały na konkretne wyzwania, z którymi 

mierzą się lokalne społeczności. Autorzy 30 najlepszych projektów, otrzymają granty w 

wysokości 5000 zł na ich realizację. – 10 października 

 

FUNDATOR: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu 

inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze: woda, energia, recycling. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Celowość projektu  

1.1 CELE GŁÓWNE W jakim stopniu cele projektu wpisują się w cele główne konkursu?  

1.2 CELE DODATKOWE W jakim stopniu cele projektu wpisują się w cele dodatkowe 

konkursu? Konkurs 30 grantów na 30 lat bp w Polsce W trosce o przyszłość i zrównoważony 

rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia recycling  

1.3 WYKONALNOŚĆ Czy powyższe cele są możliwe do realizacji?  

2. Merytoryczna zawartość projektu  

2.1 UZASADNIENIE Na ile dobrze została opisana sytuacja, zdiagnozowany problem lub 

potrzeba?  

2.2 INNOWACYJNOŚĆ/ KREATYWNOŚĆ Wieloaspektowe podejście do identyfikacji problemu, 

pomysłowość w podejściu do jego rozwiązania, kreatywność, jasność i klarowność 

przedstawionego projektu.  

2.3 ADEKWATNOŚĆ DZIAŁAŃ DO ZAŁOŻONYCH CELÓW Na ile planowane działania przyczynią 

się do realizacji celów projektu?  

2.4 ADEKWATNOŚĆ REZULTATÓW I PRZYPISANYCH IM WSKAŹNIKÓW W jakim stopniu 

zakładane rezultaty i wskaźniki są wymierne i możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji 

zaplanowanych działań? 2.5 TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW W jakim stopniu efekty projektu będą 

trwały po zakończeniu jego realizacji?  

3. Potencjał Wnioskodawcy i zaangażowanie partnerów  

3.1. DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY A) doświadczenie podmiotu w realizacji podobnych 

działań; B) kwalifikacje i doświadczenie kluczowych osób zaangażowanych w realizację 

projektu i/lub współpracujących partnerów.  

Aktualne konkursy 
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3.2 WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PARTNERÓW Zaangażowanie partnerów i określenie ich 

roli w realizacji projektu”  

4. Budżet  

4.1. ADEKWATNOŚĆ BUDŻETU. Czy wydatki zostały zaplanowane racjonalnie a ich 

poniesienie jest uzasadnione / niezbędne do realizacji projektu?  

5. Walory edukacyjne i promocja  

5.1 EDUKACJA Planowane działanie edukacyjne - potencjał oraz zasięg. Konkurs 30 grantów 

na 30 lat bp w Polsce W trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w 

obszarze: woda, energia recycling  

5.2 PROMOCJA Planowane działanie promocyjne - potencjał oraz zasięg.  

5.3 POTENCJAŁ ROZWOJOWY PROJEKTU Możliwość rozszerzenia i multiplikacji efektów 

podjętych działań. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną 

(wymagany jest aktualny KRS). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 5 tys. do 5 tys. PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10.10.2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Czas na realizację projektu upływa 30 stycznia 2022 r. Termin 

ukończenia realizacji równoznaczny jest z zakończeniem prac i złożeniem sprawozdania. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://mila.org.pl/konkurs/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja Miejsc i Ludzi 

Aktywnych 

Dolnych Młynów 7/6 

31-124 Kraków 

+48 12 349 06 57 

biuro@mila.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Konkus MEiN: Pozytywny klimat szkoły 

 

ZAJAWKA: 

Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 - 2023 

zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywny klimat szkoły - realizacja projektów  

i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych 

na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej  

i selektywnej. – 11 października 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

CEL KONKURSU: 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego składa się z pięciu modułów. Celem konkursu jest 

wybór najlepszej oferty/najlepszych ofert dotyczących realizacji: 

− pojedynczego modułu (moduł I albo moduł II albo moduł III albo moduł IV albo moduł 

V) albo 

− pojedynczego modułu (moduł III albo  moduł IV albo moduł V) oraz łącznie modułu I i 

II,  

będących przedmiotem konkursu 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia 
związanej ze zdrowiem społeczeństwa; 

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w 
szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych; 

3) promocję zdrowia; 

4) profilaktykę chorób; 

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji; 

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w 
odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa; 

7) inicjowanie i prowadzenie: 

a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego, 

b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia 
publicznego; 
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8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego; 

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-
ekonomicznych; 

10)działania w obszarze aktywności fizycznej, 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączny budżet 8,725 mln PLN, kwota dofinansowania nieznana 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 11 października 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

1) od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. w zakresie modułów I-IV; 

2) od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. w zakresie modułu V. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-z-

zakresu-zdrowia-publicznego-pn-pozytywny-klimat-szkoly---realizacja-projektow-i-

programow-edukacyjnych-wychowawczych-interwencyjnych-oraz-profilaktycznych-

opartych-na-podstawach-naukowych-w-tym-programow-profilaktyki-uniwersalnej-

wskazujacej-i-selektywnej 

 

KONTAKT: 

ul. Wspólna 1/3 

00-529 Warszawa 

Infolinia dla Obywatela 
222 500 115 
Czynna w dni robocze 
w godzinach 8:00-16:00 

  

tel:222%20500%20115
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Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność + 

 

ZAJAWKA: Już od 1 września 2021 r. można składać wnioski o GRANT do 50 000,00 na 

innowacje społeczne w temacie DOSTĘPNOŚĆ +. – 12 października 

 

FUNDATOR: DGA S.A. 

 

O PROGRAMIE: Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom 

indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom 

(pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, 

aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub 

percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu 

(na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych 

oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, 

dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia). 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

-osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące 

działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 50 tys pln  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 12.10.2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 01.09.2019 – 30.04.2023 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/ 

 

KONTAKT: 

DGA S.A.,  

ul. Towarowa 37 (piętro 3), 61-896 Poznań   

505 820 079 / 61 859 59 00 Z 

biuro@inkubatorwielkichjutra.pl 
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Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku 

polegający na przywróceniu świetności centralnych punktów miasta oraz wzmocnieniu 

poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem poprzez organizację 

dwudniowego Jarmarku Świątecznego 

 

OBSZAR DZIAŁANIA: 

Działania powinny wpisywać się w kierunek działań wskazany w Gminnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017/2027 polegający na: 

a) przywróceniu świetności centralnych punktów miasta 

b) wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem 

poprzez organizację Jarmarku Świątecznego w okresie okołoświątecznym. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ OFERTY: 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:  

20 000.00 PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty należy wypełniać wyłącznie w Generatorze Wniosków eNGO dostępnym pod adresem: 

https://leszno.engo.org.pl. Wygenerowaną ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i 

złożyć w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, Biuro Obsługi Klienta do dnia 

13.10.2021 roku do godziny 15:00. 

2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia w wersji papierowej w ww. terminie 

podlegają odrzuceniu. 

3. O przyjęciu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta Leszna (Biuro Obsługi 

Klienta). 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: 

www.leszno.engo.org.pl/konkursy/117  

 

KONTAKT: 

Biuro Obsługi Klienta, ul. Kazimierza Karasia 15 

Katarzyna Plewka-Chyżyńska 

Tel: 65 529 46 35 

 

 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/117


 

9 
 

Druga edycja programu TO(DZIAŁA)MY! 

 

ZAJAWKA: Szukasz pomysłów na interesujące działania, które zrealizujesz ze swoimi 

uczniami? Planujesz wprowadzić metodę projektu na zajęcia lekcyjne? Chcesz, aby Twoi 

uczniowie wykazali się zaangażowaniem społecznym? Jeśli tak – nie wahaj się i przyłącz 

swoją szkołę do II edycji projektu „TO(działa)MY! – 15 października 

 

FUNDATOR: Fundacja Santander, UNICEF Polska 

 

O PROGRAMIE: 

W ramach projektu „TO(działa)MY!” młodzi ludzie, działając pod okiem nauczyciela-

koordynatora, stworzą zespoły, w których będą pracować nad projektem społecznym  

w wybranym obszarze tematycznym. Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości 

do działania: ekologia, edukacja, kultura i rozrywka. Są to zagadnienia, w których na co dzień 

poruszają się młodzi ludzie. W grupie mogą zdziałać zdecydowanie więcej! Dysponując 

dodatkowymi funduszami, będą mogli urzeczywistnić własne pomysły i zrobić wiele 

pożytecznych rzeczy dla najbliższego otoczenia. W ramach projektu TO(działa)MY! jest to 

możliwe! Zaangażowane placówki będą mogły starać się o dofinansowanie przygotowanego 

przez uczniów projektu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, 

• zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia, 

• budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną 
środowiska oraz edukacją, rozrywką i kulturą, 

• wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 15 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15.10.2021 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://fundacja.santander.pl/2021/09/15/rusza-druga-edycja-programu-todzialamy/ 

 

KONTAKT: 

ul. Aleja Jana Pawła II 17 
00-854 Warszawa 
e-mail: fundacja@santander.pl 
Telefony: 
22 586 89 99 – programy grantowe 

mailto:fundacja@santander.pl
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Nabór szkół wyższych do projektu „Asystent studenta z ASD” 

 

ZAJAWKA: DGA Spółka Akcyjna wraz z Fundacją Sowelo ogłaszają kolejny nabór szkół wyższych 

do projektu wspierającego osoby neuronietypowe studiujące na polskich uczelniach poprzez 

wdrożenie innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD” 

opracowanej przez Fundację FURIA oraz przetestowanej w praktyce przez Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

FUNDATOR: DGA Spółka Akcyjna  

 

CEL KONKURSU: Celem projektu Student z ASD jest poprawa sytuacji neuronietypowych 

studentów (osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD) szkół wyższych w Polsce poprzez 

wdrożenie do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej Tłumacz/Adwokat 

społeczny – asystent osoby z ASD, opracowanej przez Fundację Aktywnych FURIA oraz 

przetestowanej z udziałem studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi 

opiekuńcze dla osób zależnych. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w 

praktyce tejże mikro-innowacji, która miała dotąd ograniczony terytorialnie zasięg i stosowana 

była przez pojedyncze podmioty 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Celem projektu jest zwiększenie szans co najmniej 40 neuronietypowych studentów (w tym 

20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizację społeczną i zawodową poprzez podjęcie 

współpracy z liderami adwokatów studenta z ASD (w tym 28 kobiet) wyłonionych z 40 uczelni 

zakwalifikowanych to projektu z terenu całego kraju, którzy przygotowani zostaną na etapie 

realizacji projektu do współpracy ze studentami z ASD. Planowany termin zakończenia 

projektu: 30 kwietnia 2023 r. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Odbiorcy innowacji (osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji) – studenci  

z zaburzeniami autyzmu I, II, III stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych (40 osób). 

b) Użytkownicy innowacji (uczelnie) - 40 uczelni publicznych i niepublicznych posiadających 

siedzibę na terenie RP, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), lub w przypadku uczelni 

kościelnych, na podstawie umowy rządu z władzami odpowiedniego związku wyznaniowego, 

wymieniona w wykazie uczelni prowadzonym przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego i nauki. Do projektu zakwalifikowane mogą zostać wyłącznie instytucje znajdujące 

się w wykazie szkół wyższych prowadzonym przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego. c) Liderzy-asystenci (uczestnicy projektu) – oznacza osoby, które nabyły wiedzę  

i umiejętności w zakresie wsparcia studentów z ASD, mający działać na rzecz edukowania 

kolejnych adwokatów-asystentów (40 osób). W treści regulaminu również jako: Liderzy-

adwokaci. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 30 tys. PLN  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 października 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: kwiecień 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.dga.pl/projekty/asystent-studenta-z-asd 

 

KONTAKT: 

Serdecznie zapraszamy zarówno przedstawicieli uczelni jak również osoby studiujące, które 

zainteresowane są udziałem w programie do kontaktu z zespołem projektowym: tel. 61 859 

59 00 lub  601 805 244 oraz mail: asystentstudenta@dga.pl 

 

RITA2 - partnerstwo do potęgi 

 

ZAJAWKA: Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

(PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest 

wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, 

Południowego Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym 

zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz 

demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. – 15 października 

 

FUNDATOR: Program RITA - Przemiany w regionie 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów 

realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych 

programem – Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, 

Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Projekty powinny przyczyniać się do przemian 

demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim 

doświadczeniem transformacji. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Przykładowymi działaniami bazującymi na dotychczasowych rezultatach mogą być (lista otwarta):  

1. upowszechnienie rezultatów wypracowanych w poprzednich projektach;  

2. implementacja rozwiązań wypracowanych w ramach poprzednich etapów działania w innym 

kraju/krajach objętych programem RITA;  

3. poszerzenie kręgu odbiorców dobrych praktyk, wypracowanych i sprawdzonych we wcześniejszych 

projektach;  

4. sieciowanie instytucji – wsparcie nawiązania kontaktów i współpracy między krajami z jednego 

regionu, lub na poziomie lokalnym w danym kraju;  

5. rozszerzenie wsparcia merytorycznego dla grup odbiorców, na rzecz której Wnioskodawca 

współpracuje z partnerem;  
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6. zinstytucjonalizowanie sprawdzonych rozwiązań wdrażanych na wcześniejszych etapach działań na 

szczeblu lokalnym i zamocowanie ich w ustawodawstwie, zbiorach dobrych praktyk czy wytycznych 

instytucjonalnych na poziomie ponadlokalnym lub krajowym. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Do konkursu grantowego mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

organizacje pozarządowe:   

• stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;  

• fundacje, działające na podstawie Ustawy o fundacjach;  

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

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

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 

ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Udział w konkursie możliwy jest tylko tych organizacji, które w ostatnich 5 latach 

zrealizowały nie mniej niż 3 projekty współfinansowane ze środków programu RITA w 

ramach dwóch ścieżek grantowych – otwartych konkursów grantowych (licząc od edycji 

wiosna 2015) lub/i współfinansowania większych przedsięwzięć (licząc od daty rozpoczęcia 

projektu od 1 stycznia 2015). Wykazane projekty muszą być zakończone i mieć 

zaakceptowane sprawozdanie z wykonania projektu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 80 tys. do 100 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15.10.2021 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: terminy realizacji projektów: od 1 stycznia 2022 r. do 30 
września 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://programrita.org/nabory/partnerstwo-do-potegi/ 

 

KONTAKT: 

Agnieszka Świeczka  

rita@fed.org.pl  

+48 605 787 757  

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-16:00 
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Konkurs MKDNiS: Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku 

 

ZAJAWKA: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na 

dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu rządowego pn. „Promocja Sportu Osób 

Niepełnosprawnych w 2021 r.”. – 19 października 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

O PROGRAMIE: Program rządowy pod nazwą „Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 

2021 r.”, zwany dalej „Programem”, jest adresowany do ogółu obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest popularyzacja sportu i aktywności fizycznej 

wśród osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie 

sportu osób niepełnosprawnych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, wsparciem objęte są projekty promujące 
sport osób niepełnosprawnych, które do niezbędnego minimum ograniczają ewentualne 
kontakty bezpośrednie zarówno realizatorów przedmiotowych działań, jak i ich odbiorców,  
a co za tym idzie nie generują możliwości wystąpienia ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii: 

1. kampanie outdoorowe, w tym wystawy plenerowe; 

2. kampanie społeczne z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji i mediów 
społecznościowych; 

3. różnego rodzaju publikacje oraz wydawnictwa; 

4. filmy i spoty promocyjne; 

5. transmisje telewizyjne i live streaming. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem 

statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób 

niepełnosprawnych. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 19.10.2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: do 31 grudnia 2021 r. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-rzadowy-pn-promocja-sportu-osob-

niepelnosprawnych-w-2021-r 

 

KONTAKT: 

Ewentualne pytania w zakresie ogłoszonego naboru należy kierować do pracowników 

Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod  numerami  tel. 22 244 31 29, 22 244 

31 05. 

 

 

GOSPOSTRATEG – VII konkurs (na projekty zamawiane) 

 

ZAJAWKA: Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza VII konkurs w ramach 

Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy 

rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG. – 27 października 

 

FUNDATOR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

CEL KONKURSU: Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania  

w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu 

krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na 

celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze 

zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań 

przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w 

projekcie). 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa 

handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń – maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum 

wynosi 5.   

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 10 mln PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 27.10.2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekt może być realizowany przez maksymalnie 36 miesięcy 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vii-konkurs-na-projekty-zamawiane 
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KONTAKT: 

Punkt Informacyjny 

Tel. 48 22 39 07 170 

Tel. 48 22 39 07 191 

E-mail: info@ncbr.gov.pl 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i młodzieży po okresie izolacji społecznej 

spowodowanej epidemią 

 

CELE ZADANIA: 

Poprawa kondycji psychicznej i społecznej dzieci, młodzieży i rodzin, które doznały 

uszczerbku w wyniku ograniczenia swobodnej realizacji kontaktów społecznych. Warunkiem 

realizacji zadania jest adresowanie go na rzecz mieszkańców Miasta Leszna. 

 

ODBIORCY DZIAŁAŃ: 

Dzieci, młodzież oraz ich rodziny potrzebujące wsparcia, które zostały narażone na stosowanie 

środków psychoaktywnych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ ŚRODKI: 

- udzielanie pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców w 

dostępnym czasie dla określonej grupy, 

- harmonogram zajęć wraz z dniami i godzinami oraz z liczbą przewidywanych odbiorców, 

- zadania prowadzone na terenie Miasta Leszna i dla mieszkańców Leszna. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ OFERTY: 

Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We 

 wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotacje i odpowiedzialny za wykonanie 

zadania. 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:  

30 000 zł 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.engo.org.pl Wersję 

elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do dnia 

29.10.2021 roku do godz. 10:30.  

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć osobiście lub 

przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Leszna ul. Karasia 15, 64-100 

Leszno do dnia 29.10.2021 do godz.11:00 ( liczysię data wpływu do urzędu). 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku. 

 

mailto:info@ncbr.gov.pl
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: 

www.leszno.engo.org.pl/konkursy/118  

 

KONTAKT: 

Urząd Miasta Leszna  

ul. Kazimierza Karasia 15 

Katarzyna Tomaszewska  

tel: 65 547 68 43 

 

 

Konkurs grantowy ONKOgranty V 

 

ZAJAWKA: Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosi nabór do V edycji konkursu Onkogranty, 

w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje 

projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem 

w Polsce 2015-2024. – 30 października 

 

FUNDATOR: Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki 

z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz 

systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. 

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do 

programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 

(http://www.walkazrakiem.pl), których realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę 

dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden 

projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projek 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W piątej edycji konkursu wyłonione zostaną zwycięskie projekty w kategoriach:  

1) Nowotwór jako choroba przewlekła  

2) Onkologia po pandemii  

3) Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Osoby lub zespoły badawcze zatrudnione (zarówno na 

podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych umów, w tym umów cywilno-prawnych) 

w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także 

członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy oraz osoby stale 

współpracujące z instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów statutowych Fundacji. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 3 tys. do 13 tys. PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.10.2021 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/118
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Od 1 do 6 miesięcy od podpisania umowy. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.ligawalkizrakiem.pl/aktualnosci/411-konkurs-grantowy-onkogranty-v 

 

KONTAKT: 

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem  

ul. Nowolipki 9b; 00-151 Warszawa  

biuro@ligawalkizrakiem.pl 

 

 

Fundusz Kościelny 

 

ZAJAWKA: 

Program przewiduje m.in. wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, 

kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw 

związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów 

administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi a także remontów  

i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. Ze środków programu odbywa się 

również finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych. 

 

KRÓTKO + TERMIN SKŁADANIA:  

Program przewiduje m.in. wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, 

kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw 

związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów 

administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi a także remontów  

i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. Ze środków programu odbywa się 

również finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych. 

  

ORGANIZATOR: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

O PROGRAMIE: 

Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu 

przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych  

i utworzeniu Funduszu Kościelnego jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez 

Państwo nieruchomości ziemskie. Fundusz ten, stosownie do zasady równouprawnienia 

kościołów i innych związków wyznaniowych wyrażonej w art. 25 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., działa na rzecz kościołów i innych związków 

wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w RP. 

 

 



 

18 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, kościelnej działalności 

oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze 

zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji 

rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. 

Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności: 

– prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz 

innych kategorii osób potrzebujących opieki, 

– prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek, 

– organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa, 

– organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, 

ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym 

rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności, 

– prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk, 

– udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w 

potrzebie, 

– krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających, 

– przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w 

szczególnej potrzebie. 

2. Remonty i konserwacja obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej. 

Dotacje na wspomniany cel są przeznaczane, co do zasady, na remonty i prace 

konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych (w szczególności: remonty dachów, 

stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki 

okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, odgromowej). 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić finansowanie z Funduszu 

Kościelnego remontu ruchomego wyposażenia obiektów sakralnych (takich jak np.: 

instrumenty muzyczne, dzwony) oraz stałych elementów wystroju wnętrz (takich jak np.: 

ołtarze, polichromie, freski, posadzki). Z Funduszu Kościelnego nie finansuje się co do zasady 

prac dotyczących otoczenia obiektu (takich jak np.: chodniki, ogrodzenia, trawniki); 

Ze środków programu odbywa się również finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne duchownych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Kościoły i inne związki wyznaniowe posiadające uregulowany status prawny w 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Budżet programu wynosi 11.000.000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 30 października 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
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Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny  

 

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

ul. Batorego 5 , 02-591 Warszawa 

T: 22 60-127-93; 60-113-06; 60-124-04, 60 139 58 

 

 

RAZAM – RAZEM - ZUZAM 

 

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

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

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

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

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

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

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

Wsparcie obejmuje różne formaty projektów: zarówno wydarzenia o charakterze spotkań, jak  
i te realizowane przestrzeni wirtualnej. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój pandemii 

http://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny
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Covid-19 stawiamy na cyfrowe oraz/albo hybrydowe formaty projektów  
z wykorzystaniem Internetu jako wirtualnej przestrzeni dialogu, spotkań i prezentacji.     

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

DODATKOWE INFORMACJE: 

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

www.fwpn.org.pl/RAZEM.html 

 

KONTAKT: 

Siedziba FWPN w Warszawie 

ul. Zielna 37, Warszawa 

tel.: + 48 22 338 62 00 

fwpn@fwpn.org.pl  

 

 

Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych 

 

ZAJAWKA: Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji 

osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), 

przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub 

zwolnionych z przyczyn zakładu pracy – 31 października 2021r. 

 

FUNDATOR:  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest udzielenie dotacji dla realizacji projektów przyczyniających się do 

wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z 

przyczyn zakładu pracy.  

W ramach konkursu można realizować wsparcie typu outplacementowego dla osób 

przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn 

niedotyczących pracownika, w szczególności poprzez:  

• doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 

lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element 

wsparcia;  

• pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne;  

http://www.fwpn.org.pl/RAZEM.html
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
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• szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe;  

• subsydiowane zatrudnienie;  

• dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia;  

• wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji 

połączone z pomostowym wsparciem finansowym.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach konkursu można realizować wsparcie typu outplacementowego dla osób 

przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn 

niedotyczących pracownika, w szczególności poprzez: 

- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub 

innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia, 

- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, 

- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, 

- subsydiowane zatrudnienie, 

- dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia, 

- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji 

połączone z pomostowym wsparciem finansowym. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej lub oświatowej.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

ogółem 3 911 765,00 PLN, w tym   

• wsparcie finansowe EFS 3 500 000,00 PLN;  

• wsparcie finansowe z budżetu państwa: 411 765,00 PLN;  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do dnia 31.10.2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/405 

 

KONTAKT: 

al. Niepodległości 34  

61-714 Poznań  
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tel. (61) 626 66 66  

fax (61) 626 67 44  

info@umww.pl www.umww.pl 

 

 

Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2021 

ZAJAWKA: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe 
Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na 
realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł. W ramach 
konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów 
sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 
grudnia 2021 roku. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania 
konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na 
dofinansowanie. 

FUNDATOR: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej  

 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub 

stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.  

Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może 

osiągnąć dochodu). Każdy obóz powinien:   

• mieć sportowy charakter;  

• trwać co najmniej 7 dni;  

• realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych;  

• mieć charakter wyjazdowy bądź dochodzeniowy;  

• odbywać się wyłącznie na terenie Polski;  

być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną;  

być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Kadra prowadząca zajęcia sportowe 

powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora 

sportu.  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

 

Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:   

• transport;    

• wyżywienie;  

• zakwaterowanie (tylko przy obozach wyjazdowych);  

• ubezpieczenie na czas obozu;  

• wynagrodzenie prowadzących zajęcia;   wynajem obiektów sportowych;  

 działania kulturalne.  
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Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach 

swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem 

sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:  

• związki stowarzyszeń;   

• stowarzyszenia;  

• fundacje.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

 

• dofinansowanie dla maksymalnie 50 uczestników w kwocie nie większej niż 100 zł na 

dzień w przypadku obozu wyjazdowego oraz 50 złotych na dzień w przypadku obozu 

dochodzeniowego;  

• minimalny wkład własny 5% kosztów obozu.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 października 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-

wakacje/?fbclid=IwAR37WezFWP2YI29Rc75iifYoa74T8xPYgb4LhkZdN-Dk_JygEQkQYJMwSmU 

 

KONTAKT: 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 222 902 903 lub mailowy 

na adres: 
akucharska@fundacjalotto.pl 

lub 

wduszkiewicz@fundacjalotto.pl 

 

 

 

Konkurs „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN” 

 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów polsko-niemieckich w ramach jubileuszowej 
linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”– z preferencyjnymi warunkami finansowania. 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami.  
U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólne 
działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE.  
W tym sensie oba kraje tworzą wspólnotę wartości. Wymaga ona, aby dwustronność relacji 

mailto:akucharska@fundacjalotto.pl
mailto:wduszkiewicz@fundacjalotto.pl
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nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski. Głównym 
zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. 
projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy 
naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Fundacja promuje również podróże 
studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać polskie i niemieckie instytucje realizujące wspólne projekty. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- maksymalna kwota wnioskowanej dotacji w ramach linii jubileuszowej może wynosić 30.000 
PLN lub 6.700 EUR; 
- dofinansowanie może pokryć do 80% kosztów całkowitych projektu. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 1 listopada 2021 roku, ale nie 
później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  

www.fwpn.org.pl . 

 

KONTAKT: 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

ul. Zielna 37, Warszawa 

tel. (22) 338 62 00 

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

 

 

Partnerstwa na małą skalę w programie Erasmus+, Akcja 2 

 

ZAJAWKA: Wymiana dobrych praktyk, współpraca w działaniach międzynarodowych nowych, 

mniej doświadczonych organizacji i instytucji w programie Erasmus+. Partnerstwa te powinny 

stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu 

europejskim. – 3 listopada 

 

FUNDATOR: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 

 

O PROGRAMIE: Partnerstwa na małą skalę mają na celu rozszerzenie dostępu do programu 

na małe podmioty, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia 

dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego i młodzieży. Dzięki niższym kwotom dotacji 

przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom 

administracyjnym akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych i mniej 

doświadczonych i nowych uczestników programu, zmniejszając przeszkody w uczestnictwie w 

programie dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych. 

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

• przyciąganie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji i 
podmiotów działających na niewielką skalę 

• wspieranie procesu włączenia osób o mniejszych szansach 

• wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na 
poziom lokalny 

• podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie 
na nowe podmioty 

• budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i 
międzysektorowych 

• sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, 
młodzieży 

• umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub 
sektorowym) 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Każda organizacja ustanowiona w kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu 

wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację danego projektu 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 60 tys. EUR 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 3 listopada 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Od 6 do 24 miesięcy. 

Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów 

projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=1 

 

KONTAKT: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności  

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa  

tel.: +48 22 463 10 00 
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Partnerstwa na rzecz współpracy w programie Erasmus+, Akcja 2 

 

ZAJAWKA: Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się 

na edukacji, szkoleniach i młodzieży -3 listopada 

 

 

FUNDATOR: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 

 

O PROGRAMIE: 

Partnerstwa na rzecz współpracy wspierane są w ramach Akcji 2 programu Erasmus+. Akcja ta 

pozwala organizacjom realizującym wspólnie projekty na zdobycie doświadczenia we 

współpracy międzynarodowej oraz osiągnięcie innowacyjnych rezultatów. W zależności od 

celów danego projektu, zaangażowanych organizacji, oczekiwanego wpływu lub innych 

elementów partnerstwa mogą mieć różną skalę i zakres, a działania w ich ramach mogą być 

odpowiednio dostosowywane. 

W ramach partnerstw dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania 
innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, 
wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• podniesienie jakości pracy, działań i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, 

• budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i 
międzysektorowych, 

• sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, 
młodzieży, 

• umożliwienie transformacji i zmian. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Każda organizacja publiczna lub prywatna założona w kraju programu lub kraju partnerskim. 

Organizacje mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu albo jako organizacje 

partnerskie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 3 listopada 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Od 12 do 36 miesięcy. 

Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów 

projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=1 

 

KONTAKT: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa  

tel.: +48 22 463 10 00 

 
 

Program dotacyjny 

ZAJAWKA: Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji 

matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Najbliższy termin 

składania wniosków upływa 24 listopada. 

 

FUNDATOR: Fundacja mBanku 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz 

okołomatematycznych projektów rozwojowych.Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia 

poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem 

i polityką mBanku. Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Budżet programu 660 000zł. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

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

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja mBanku 

Senatorska 18 00-950 Warszawa 

tel. (22) 438 23 18 

fax (22) 829 02 97 

fundacja@mbank.pl 

 

 

 

PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne 

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

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

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

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

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

2) Pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia 
publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także 

http://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
mailto:fundacja@mbank.pl
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międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub 
związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE. 

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

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

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

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

− stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), 

− związki stowarzyszeń, 

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

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

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

− stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

 

KONTAKT: 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

http://www.niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne-edycja-2021/
http://www.niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne-edycja-2021/
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al. Jana Pawła II 12, Warszawa 

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

proo@niw.gov.pl  

 

Minigranty dla wolontariuszy 

 

ZAJAWKA: Korpus Solidarności uruchamia minigranty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej 

Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 

złotych. Minigranty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy 

Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 

2021 roku.-30 listopada 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

 

O PROGRAMIE: W ramach minigrantów Korpusu Solidarności, w każdym z 16 województw 

odbędzie się regionalny konkurs, za sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój 

projekt. Celem jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na 

rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. 

Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy się 

zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach. 

 

CEL KONKURSU: Mini granty mają na celu wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności, którzy 

poszukują możliwości sfinansowania własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych 

działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Celem jest wyłonienie autorskich projektów 

realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmocnienie 

i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów 

Regionalnych Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po informację o ruszających 

zgłoszeniach. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

którzy działają na terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider projektu 

występujący z wnioskiem o minigrant powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi 

Wolontariatu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 1000 zł  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2021 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

mailto:proo@niw.gov.pl
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Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://niw.gov.pl/startuja-mini-granty-dla-wolontariuszy/ 

 

Centrum Inicjatyw Lokalnych  - Regrantingowe 2021 

 

FUNDATOR: Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" 

 

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

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu 

aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego 

poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem 

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

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

wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej 

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

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Realizatorem Mikrograntu w ramach Konkursu Mikrograntów, może być:  

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

realizujących inicjatywę oddolną na podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej 

pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej. W skład grupy nieformalnej 

nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej, która jest Patronem 

grupy nieformalnej ubiegającej się o dofinansowanie realizacji Mikrograntu,  

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

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

i o wolontariacie.  

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

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 3 tys. PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   

Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

− pod nr infolinii 666 739 981 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00. 
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− w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów -  telefonicznie pod nr 

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

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

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

 

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny 

 

FUNDATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

CEL KONKURSU: 

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

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Finansujemy działania, które: 

− popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, 

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

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

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

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

audiowizualnych, licencji etc.). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 1 tys. PLN 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2021. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

klimatyczny/#tabs_tab-0 

 

Stypendia żeglarskie na rok 2022 

FUNDATOR: Fundacja Ocean Marzeń 

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/#tabs_tab-0
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Zajawka: Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia żeglarskie do Młodzieżowego Programu 
Edukacji Żeglarskiej. W odróżnieniu od lat poprzednich nabór ten będzie trwał od 29 września 
do 30 listopada 2021 r. 

CEL KONKURSU: Uzyskanie stypendium pozwala na pokrycie kosztów rejsów stażowo-
szkoleniowych na śródlądziu oraz morzu.  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach stypendiów żeglarskich i MPEŻ, młodzież w sezonie 2022 będzie brała udział w: 

• wakacyjnych rejsach wędrownych po Wielkich Jeziorach Mazurskich, 
 

• rejsach stażowych, 
 

• szkoleniach na stopnie Młodszego Żeglarza Jachtowego, Żeglarza jachtowego, 
Młodszego Sternika Jachtowego, Młodszego Nauczyciela Żeglarstwa, Nauczyciela 
Żeglarstwa (dla kadetów posiadających staż żeglarski min. 1 rejs) 
 

• rejsach morskich (dla kadetów posiadających patent Żeglarza Jachtowego). 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

·         wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

·         byli wychowankowie, którzy wchodzą w okres usamodzielniania się,  

·         młodzież w trudnej sytuacji życiowej, 

·         wiek minimalny kandydata to 10 lat. 

·         kadeci którzy już uczestniczyli w rejsach z Fundacją, 

·         aspiranci, którzy chcą rozpocząć przygodę z żeglarstwem. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2021 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu https://www.oceanmarzen.org.pl/stypendia 

 

Inkubator TransferHUB 

 

https://www.oceanmarzen.org.pl/stypendia


 

34 
 

ZAJAWKA: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

zapraszają osoby prywatne, jak również organizacje i instytucje do udziału w Inkubatorze 

TransferHub. Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie 

zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. Pomysły powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów 

tematycznych: pozycji i możliwości zawodowych kobiet, starzejącego się społeczeństwa, 

automatyzacji i robotyzacji. Wnioski można składać do 6 grudnia br. poprzez formularz 

dostępny na stronie transferhub.pl. 

 

FUNDATOR: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu 

 

O PROGRAMIE: Inkubator inicjatyw społecznych TransferHub stanowi odpowiedź na aktualne 

wyzwania, jakie stoją obecnie przed zatrudnionymi za sprawą m.in. postępującej cyfryzacji. 

Rosnące wykorzystanie nowych technologii, pomimo wielu pozytywów, związane jest ze 

zmniejszeniem liczby stanowisk w organizacjach i utworzeniem nowych etatów, na które wielu 

z długoletnich pracowników nie posiada jednak wymaganych kompetencji. Grupą szczególnie 

narażoną na utratę miejsc pracy bądź konieczne przekwalifikowanie są osoby po 50. roku 

życia. Pomimo gotowości i zaangażowania w zdobywaniu kolejnych doświadczeń i uprawnień, 

nierzadko nie otrzymują szansy na wykazanie się w nowej roli.  

 

CEL KONKURSU: Celem Projektu TransferHUB jest udzielenie wsparcia merytorycznego, 

organizacyjnego i finansowego w opracowaniu i przetestowaniu modelowych innowacyjnych 

rozwiązań (zwanych dalej projektami innowacyjnymi). Granty przyznawane w ramach 

Projektu TransferHUB nie mogą być przeznaczone na działania polegające wyłącznie na 

wdrożeniu działań (nie uwzględniające wypracowania innowacyjnego rozwiązania). 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Projektu TransferHUB, Partnerzy 

wesprą opracowanie i przetestowanie oraz skalowanie wybranych innowacyjnych rozwiązań 

w obszarze zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem tematów: 

a. starzejące się społeczeństwo (w tym m.in. kwestie zatrzymania w zatrudnieniu 

pracowników powyżej 55 r.ż., zwiększające się potrzeby zapewnienia usług 

opiekuńczych dla osób starszych);  

b. pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy (w tym m.in. dostęp do usług 

opiekuńczych odciążających kobiety; powrót do aktywności zawodowej po 

urlopie macierzyńskim lub wychowawczym); 

c. automatyzacja i robotyzacja (w tym m.in. zmiany na rynku pracy związane ze 

spadkiem zapotrzebowania lub likwidacją poszczególnych zawodów i 

powstawaniem innych). 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Innowatorem, czyli osobą zgłaszającą nowatorski pomysł do Projektu TransferHUB, może być:  

a. osoba fizyczna (pełnoletnia); 
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b. grupa nieformalna (2-5 osób); 

c. osoba prawna. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 38 tys. PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  do 6 grudnia 2021 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od maja 2020 roku do lipca 2023 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/innowacyjne-pomysly-odpowiadajace-

na-wyzwania-rynku-pracy-trwa-nabor-do-inkubatora-transferhub/ 

 

KONTAKT: 

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu  

ul. Szpitalna 5/20 00-031 Warszawa  

tel. +48 22 627 18 71 

 

"Strzelnica w powiecie 2022" 

 

ZAJAWKA: Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” 

na dofinansowanie zadań związanych z budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie 

zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków 

organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy uzbrojonych 

niewchodzących w skład tych Sił, zwanych dalej łącznie zadaniami. – 15 grudnia 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Obrony Narodowej  

CEL KONKURSU:  

Celem Konkursu jest:  

• rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza 

zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;   

• umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą 

działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy 

mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego);   

• aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem;   

umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP z wykorzystaniem infrastruktury 

strzelnic będących poza zasobami SZRP, poprzez wyłonienie i dofinansowanie najlepszych 

ofert jednostek samorządu terytorialnego na budowę strzelnic umożliwiających szkolenie 

strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie na budowę strzelnic umożliwiających prowadzenie 

zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków 

organizacji, proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej oraz 

funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.  

Priorytetowo są traktowane zadania związane z:   

• budową strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie 

podstawowym;  

• budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki 

wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych;  

• budową strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały/pododdziały 

wojsk Obrony Terytorialnej;  

• budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, w 

szczególności oddziały przygotowania wojskowego oraz uczestniczące w programie 

wspierania szkół prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.   

Zakres zadań, które mogą być dofinansowane z 

dotacji obejmuje:     

roboty budowlane wraz z pracami 

przygotowawczymi;  

• pierwsze wyposażenie strzelnicy.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego 

lub wojewódzkiego.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

• dotacje 1 500 000 zł – 5 000 000 zł; w zależności od wyboru wariantu projektu 

strzelnicy:  

o  wariant I wersja podstawowa: 1 500 000 zł; o  wariant I wersja rozbudowana: 

2 000 000 zł; o  wariant II wersja podstawowa: 2 000 000 zł; o  wariant II wersja 

rozbudowana: 2 500 000 zł; o  wariant III wersja podstawowa: 2 500 000 zł; o 

 wariant III wersja rozbudowana: 3 000 000 zł; o  wariant IV budowa strzelnicy 

modułowej : 3 500 000 zł; o  wariant V wersja rozbudowana strzelnicy – budowa 

dwuosiowej strzelnicy 200 m i 100 m : 5 000 000 zł.  

• wymagany wkład własny minimum 20%;  

dopuszcza się finansowanie zadania już rozpoczętego  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 grudnia 2021 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
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Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2022-nr-

32021bdspzzr 

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Obrony Narodowej  

Al. Niepodległości 218  

00-911 Warszawa tel. +48 22 6 280 031  

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa  

 

 

Wsparcie Fundacji EY w ramach Próśb Indywidualnych na 2021 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja EY 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O wsparcie mogą się ubiegać: 

− podmioty rodzinnej opieki zastępczej, 

− placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, 

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

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

− duże remonty 

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

− zakup samochodów 

− spłata kredytów/zadłużeń 

− wsteczne zobowiązania Wnioskodawcy (poniesione już koszty przez Wnioskodawcę) 

− leki, szczepionki, wyjazdy w celach medycznych 

− aparaty ortodontyczne i leczenie ortodontyczne dzieci w pieczy zastępczej. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych Fundacja ma do rozdysponowania 30 tys. zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wniosek należy złożyć w jednym z podanych terminów: 
− do 31 marca 
− do 30 czerwca 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
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− do 30 września 
− do 31 grudnia każdego roku. 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

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

mail:  agata.skalec@pl.ey.com 

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

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

 

ZAJAWKA: Fundacja wspiera działania zgodne z jej celami statutowymi określonymi w § 6 

Statutu Fundacji oraz z celami statutów podmiotów wnioskujących otrzymanie darowizny. 

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze Statutem Fundacji PGNiG S.A. 

oraz Regulaminem Przyznawania Darowizn przez Fundację PGNiG S.A. – 31 grudnia 2021 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

 

CEL KONKURSU: Celem Fundacji jest prowadzanie działalności publicznej i społecznie 

użytecznej na rzecz promocji i wspierania:  

1) kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych muzycznych 

i filmowych,  

2) pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą,  

3) działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w 

zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej,  

4) opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności 

przemysłu gazowniczego i muzeów,  

5) pomocy Polonii i Polakom za granicą,  

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

7) kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia 

wychowawczego dzieci i młodzieży,  

https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/pomoc-finansowa
mailto:agata.skalec@pl.ey.com
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pl_pl/topics/fundacja-ey/dokumenty/2021/ey-wniosek-prosby-indywidualne-organizacje-2021.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pl_pl/topics/fundacja-ey/dokumenty/2021/ey-wniosek-prosby-indywidualne-podmioty-indywidualne-2021.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pl_pl/topics/fundacja-ey/dokumenty/4q2020/ey-fey-regulamin-prosby-indywidualne-2020.pdf
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8) ochrony i promocji zdrowia,  

9) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,  

10) rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,  

11) ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 

epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą,  

12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem 

projektów historycznopatriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw obywatelskich, 

13) ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa 

przyrodniczego,  

14) dobroczynności i działalności charytatywnej,  

15) kultu religijnego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie 
Fundacji, tj. promocja i wspieranie.  

1) kultury jako dziedzictwa narodowego, 
2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,  
3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów, 
4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i 
młodzieży,  
5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  
6) ochrony środowiska,  
7) kultu religijnego,  
8) dobroczynności,  
9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,  
10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi 
oraz zaopatrzenia wsi w wodę.”  

Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek 
bankowy.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje:  

1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,  
2) organizacjom pozarządowym,  
3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w 
szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, 
domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dofinansowania nieznana  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 grudnia 2021 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/ 

 

 

 

KONTAKT: 

Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza  

ul. M. Kasprzaka 25  

01-224 Warszawa  

e-mail: fundacja@pgnig.pl 

 

NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 

 

FUNDATOR: Narodowy Bank Polski 

 

CEL KONKURSU: 

W szczególności celami działalności edukacyjnej są: 

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

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

− kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

− upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

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

− popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

dystrybuowane nieodpłatnie. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

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

podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

do 30 tys. PLN 

 

https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2021  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

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

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

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

NBP. 

 

Startują mini granty dla wolontariuszy! 
 

FUNDATOR: Korpus Solidarności 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są 

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

informację o ruszających zgłoszeniach. 

Założenia mini grantów: 

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

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

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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

którzy działają na terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider projektu 

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

Wolontariatu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

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

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:sekretariat.dew@nbp.pl
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Do końca 2021 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

 

KONTAKT: 

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

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

wniosków w programie Kreatywna Europa 

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

Opublikowane nabory wniosków dotyczą następujących obszarów grantowych: 

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

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

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

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

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

2021 r. 
13. PLATFORMY EUROPEJSKIE - termin składania wniosków – 29 września 2021 r. 

http://fundacja-cat.pl/
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14. WSPARCIE OBIEGU LITERATURY EUROPEJSKIEJ – termin składania wniosków –  
30 września 2021 r.  

15. EUROPEAN VOD NETWORKS AND OPERATORS – termin składania wniosków –  
5 października 2021 r.  

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

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

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

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

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

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

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

Odbiorcami projektów mogą być następujące grupy: 

− dzieci i młodzież, 

− nauczyciele i kadra naukowa, 

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

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

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

po 45 roku życia). 
3) Zarządzanie przedsiębiorstwem. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://kreatywna-europa.eu/
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4) Gospodarowanie budżetem domowym. 
5) Zapobieganie wykluczeniu finansowemu. 
6) Pieniądz. 
7) Gospodarka rynkowa. 
8) Instytucje i usługi finansowe. 
9) Nowe horyzonty myśli ekonomicznej. 

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

− osoby prawne, 

− inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / 
zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze 
samorządowe. 

 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalnie 30.000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór jest ciągły, wniosek należy złożyć co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Narodowy Bank Polski 

T: 22 185 13 36 i 22 185 28 53 

sekretariat.dew@nbp.pl  

 

 

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego 

 

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego – Projekty Lokalne. 

 

FUNDATOR: 

Fundacja  PKO Banku Polskiego 

 

O PROGRAMIE: 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, 

pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska, 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy (w tym rozwój 

przedsiębiorczości), promowania celów społecznych w środowisku bankowym oraz organizacji 

i wspierania wolontariatu. 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:sekretariat.dew@nbp.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach działalności Fundacja wspiera między innymi tzw. Projekty Lokalne, zakładające 

zaangażowanie podmiotów prawnych, które działają na danym terenie (organizacji 

pozarządowych np. fundacji, stowarzyszeń; jednostek samorządu terytorialnego lub placówek 

użyteczności publicznej np. szkół). Przy realizacji Projektu Lokalnego wymagane jest przypisanie 

do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę pomocy,  

a następnie koordynuje proces jej udzielania. 

 

Fundacja angażuje się w projekty realizowane w następujących siedmiu obszarach 

programowych: 

• EDUKACJA – wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji w 
Polsce; 

• TRADYCJA – kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz 
wychowanie w duchu patriotyzmu; 

• NADZIEJA – pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem 
w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych; 

• ZDROWIE – ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna; 
• KULTURA – ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz 

wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej 
pro bono; 

• EKOLOGIA – podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na 
upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza 
akwenów wodnych; 

• SPORT – zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, 
jak również osób niepełnosprawnych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje pozarządowe  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór ciągły  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/ 

Projekty składa się poprzez formularz dostępny na stronie: 

https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1 

Zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą polityką Fundacji darowizny nie będą przyznawane 
na: 

• projekty za którymi nie stoi żadna organizacja (podmiot prawny), 

https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/
https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1
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• realizację zadań o charakterze sponsoringowym, 
• dotacje dla partii politycznych i fundacji utworzonych przez te partie, związków i 

samorządów zawodowych oraz organizacji pracodawców, 
• przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów formalnych przyjętych przez 

Fundację. 

Darowizny od Fundacji PGE 

 

ORGANIZATOR:  Fundacja PGE 

 

CEL KONKURSU: 

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

odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach: 

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

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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane  

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

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

pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się 
do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego. 
Fundacja nie udziela darowizn osobom fizycznym, z wyłączeniem pracowników spółek Grupy 
Kapitałowej PGE oraz najbliższych członków ich rodzin. Dopuszcza się udzielanie darowizn na 
rzecz Podmiotów z przeznaczeniem na pomoc indywidualną osobom fizycznym. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub współfinansowania. W przypadku 

udzielenia darowizny w kwocie 20 000 PLN i poniżej decyzja podejmowana jest przez Zarząd 
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Fundacji w formie uchwały podjętej większością głosów. Darowizny w kwocie przekraczającej 

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

Fundacji. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

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

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

Dokumenty do pobrania 

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

 

KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce 

 

ZAJAWKA: Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek 

i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani 

są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji 

strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy 

jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, 

blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest 

zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach 

osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności 

strażniczej. 
 

FUNDATOR: Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski  

 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:  

• odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:  

o ochrona integralności i praworządności działania instytucji 

publicznych, o  ochrona praw obywatelskich i wartości 

konstytucyjnych,  

o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych 

sprawach publicznych, o  przeciwdziałanie przemocy w 

życiu publicznym,  

• podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga pilnej reakcji obywateli,  

https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/content/download/5295/file/Wniosek%20o%20udzielenie%20darowizny.doc
https://www.gkpge.pl/fundacja/content/download/5296/file/regulamin_udzielania_darowizn_osobom_prawnym%20%281%29.pdf
https://www.gkpge.pl/fundacja/content/download/31808/file/Regulamin%20udzielania%20darowizn%20osobom%20fizycznym.pdf
https://www.gkpge.pl/fundacja/content/download/31308/file/Rozliczenie%20darowizny%20dla%20os%C3%B3b%20prawnych.docx
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• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  

• zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy.  

 

 

 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania zaplanowane do realizacji w roku 2021, 
będące stałą działalnością wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o następującym 
charakterze: 

• systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie; 
• konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w 

wybranym obszarze życia publicznego; 
• działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce 
• działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków z 

działalności strażniczej wnioskodawcy. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:  

• fundacje,  

• stowarzyszenia,  

• 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.  

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami 

Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum 

Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 

(http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/).  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: w ramach szybkich grantów wsparcie w wysokości do 3 000 zł 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe 

 

 

KONTAKT: 

Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski  

ul. Szpitalna 5/3  

00-031 Warszawa  

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
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tel. (22) 370 25 03 lub 503 90 56 05  

julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl 

www.funduszobywatelski.pl   

 

 

Szybkie granty 

 

ORGANIZATOR:  Fundusz Obywatelki Fundacja dla Polski 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:  

• odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:  

- o ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,  

- o ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,  

- o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych,  

- o przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym,  

• podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga pilnej reakcji obywateli, 

• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  

• zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:  

• fundacje,  

• stowarzyszenia,  

• 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.  

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami 

Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum 

Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 

(http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Wysokość dotacji - w ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości do 3 000 

zł. Szybki grant przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji 

proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano 

inaczej. Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy 

wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku. Nie jest wymagany wkład własny. Miesięcznie 

przewiduje się wsparcie od jednej do kilku inicjatyw na łączną kwotę ok. 3 000 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków - wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco 

przez cały rok. Wypełniony formularz wniosku o szybki grant prosimy przesłać na adres: 

szybkiegranty@funduszobywatelski.pl.  

mailto:julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl
http://www.funduszobywatelski.pl/
http://www.funduszobywatelski.pl/
http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-

inicjatywe  

 

KONTAKT: 
ul. Szpitalna 5/3  

00-031 Warszawa  

tel. (22) 370 25 03 lub 503 90 56 05  

julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl  

 

 

AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

Stypendia krajowe 

 

• Stypendium dla studentów kierunku lekarskiego 

Dla: studenci  

Zasięg: ogólnopolski, podkarpackie 

Termin składania wniosków: 10 października 2021 r.  

starosta@powiatprzeworsk.pl 

www.powiatprzeworsk.pl 

 

• Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego 

Dla: studenci  

Zasięg: ogólnopolski, lubelskie 

Termin składania wniosków: 10 października 2021 r.  

starostwo@powiathrubieszow.pl 

www.starostwo.hrubieszow.pl 

 

• Stypendia naukowe Fundacji UAM dla doktorantów 2021 

Dla: doktoranci  

Zasięg: wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 14 października 2021 r.  

stypendia@ppnt.poznan.pl 

www.fuam.pl 

 

• Stypendium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie 2021 

Dla: studenci, absolwenci, doktoranci  

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 15 października 2021 r.  

stypendia@mpwik.com.pl 

www.mpwik.com.pl 

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
mailto:julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl
mailto:starosta@powiatprzeworsk.pl
http://www.powiatprzeworsk.pl/
mailto:starostwo@powiathrubieszow.pl
http://www.starostwo.hrubieszow.pl/
mailto:stypendia@ppnt.poznan.pl
http://www.fuam.pl/
mailto:stypendia@mpwik.com.pl
http://www.mpwik.com.pl/
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• Powiat Kościański – stypendia dla uczniów i studentów 2021 

Dla: studenci, uczniowie  

Zasięg: wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 15 października 2021 r.  

https://www.powiatkoscian.pl/ 

 

• Student Plus 2021- stypendia dla studentów z Leszna 

Dla: studenci 

Zasięg: wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 15 października 2021 r.  

um@leszno.pl 

www.leszno.pl 

 

• Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Dla: uczniowie, studenci 

Zasięg: wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 20 października 2021 r.  

edukacja@umww.pl 

www.umww.pl 

 

• Stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej 

Dla: absolwenci, doktoranci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 30 listopada 2021 r. 

stypendia@hipokrates.org  

www.stypendia.nil.org.pl  

 

Stypendia zagraniczne 

Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych: 
 

• Stypendia indywidualne w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) 2021 
Dla: naukowcy 
Zasięg: Unia Europejska  
Termin składania wniosków: 11 października 2021 r. 
ec.europa.eu 
 

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

https://www.powiatkoscian.pl/
mailto:um@leszno.pl
http://www.leszno.pl/
mailto:edukacja@umww.pl
http://www.umww.pl/
mailto:stypendia@hipokrates.org
http://www.stypendia.nil.org.pl/
mailto:a.walther@deutsches-museum.de
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www.deutsches-museum.de  
 

• Instytut Ziemi – Podoktorski Program Badań 2021 
Dla: naukowcy 
Zasięg: Stany Zjednoczone  
Termin składania wniosków: 27 października 2021 r. 
eipostdocs@ei.columbia.edu  
www.earth.columbia.edu 

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej 2021/22 
Dla: studenci, doktoranci, naukowcy 
Zasięg: Europa  
Termin składania wniosków: 31 października 2021 r. 
biuro@nawa.gov.pl 
www.nawa.gov.pl 

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

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

  

http://www.deutsches-museum.de/
mailto:eipostdocs@ei.columbia.edu
http://www.earth.columbia.edu/
mailto:biuro@nawa.gov.pl
http://www.nawa.gov.pl/
http://www.unimelb.edu.au/
mailto:info@kanthari.org
http://www.kanthari.org/
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Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 

organizacji trzeciego sektora w zakresie: 

− poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne) 

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

− pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych 

− tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT: 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21a 

tel. 65 529 54 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


