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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 http://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://ngo.leszno.pl/
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•  

Granty – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla: 

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  

• i edukacji) w liczbie nie mniejszej niż 200 osób; 
• osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, 
w liczbie nie mniejszej niż 600 osób. 

Program zapewniać ma także: 

• zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta 
przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

• ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej 
do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; 

• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział  
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, 
czy też rehabilitacyjnych; 

• zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także  
w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego. 

Na realizację dodatkowego konkursu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby  
z niepełnosprawnościami” Minister przeznaczył w 2021 r. kwotę 30 000 000 zł. 

Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 000 zł, przy czym kwota dofinansowania nie 
może być wyższa niż 100% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację oferty. 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2021 r. 

Źródło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1138,komunikat-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-
z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-resortowego-programu-asystent-osobisty-osoby-z-
niepelnosprawnosciami-edycja-20202021 

 

Aktualne konkursy 

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1138,komunikat-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-resortowego-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-20202021
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1138,komunikat-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-resortowego-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-20202021
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1138,komunikat-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-resortowego-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-20202021
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Zdrowo jem, więcej wiem 

FUNDATOR:  

Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

 

CEL KONKURSU:  

Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania 

a stanem zdrowia. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu 

edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony 

Środowiska.  

Projekt składa się z dwóch etapów: jesienno-zimowego i wiosennego. Zespoły, złożone  
z nauczyciela i uczniów, mogą dowolnie wybierać etapy, w których wezmą udział. Projekt jest 
skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. 
W Projekcie biorą udział Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów zerówek i klas I-III szkół 
podstawowych. Zespół powinien składać się z jednej klasy/grupy i jej nauczyciela. W przypadku 
grup świetlicowych czy klas/grup z małą liczbą uczniów dopuszcza się Zespół złożony z uczniów 
różnych klas pod warunkiem zgłoszenia go do kategorii wiekowo odpowiadającej najstarszemu 
uczniowi w zespole. W przypadku Zespołów ze szkół specjalnych kategoria jest ustalana  
w bezpośrednim kontakcie z Organizatorem.  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać przedszkola i szkoły podstawowe. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Pula nagród w Projekcie wynosi 30 000 zł; - nagrody główne w postaci nagród rzeczowych są 

przyznawane pięciu Zespołom z najwyższą punktacją za dany etap oraz Grand Prix, w każdej 

kategorii. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 Do 1 lutego 2021 roku dla Zespołów, które rozpoczynają udział w Projekcie od etapu 

wiosennego. Rejestracji, za pośrednictwem strony konkursu 

http://zdrowojem.fundacjabos.pl/  , powinien dokonać nauczyciel („Opiekun”), który będzie 

następnie realizował zadania z Zespołem. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 664 495 544 oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu www.zdrowojem.fundacjabos.pl 

 

KONTAKT:  

Fundacja Banku Ochrony Środowiska  

ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa  

Tel.: 507 006 579  

E:mail: biuro@fundacjabos.pl 

 

 

http://zdrowojem.fundacjabos.pl/
http://www.zdrowojem.fundacjabos.pl/
mailto:biuro@fundacjabos.pl
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Konkurs dotacyjny „Polonia i Polacy za Granicą 2021” 

 
FUNDATOR: 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest zlecenie realizacji zadań publicznych na rzecz Polonii i Polaków za Granicą 
w poniższych obszarach: 
Obszar 1 Edukacja – wsparcie w ramach tego obszaru dotyczy wyłącznie placówek 
oświatowych, które są zarejestrowane w bazie danych szkół prowadzonej przez Ośrodek 
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) na stronie www.polska-szkola.pl oraz placówek 
oświatowych na Białorusi (które stanowią wyjątek – są zwolnione z obowiązku rejestracji  
w bazie ORPEG). 
- Utrzymanie i funkcjonowanie szkół polonijnych w Polsce W ramach tego podobszaru 
finansowane mogą być działania związane z funkcjonowaniem niepublicznych szkół 
przeznaczonych dla Polonii i Polaków zza granicy, które funkcjonują w polskim systemie 
oświaty. Oferty dotyczyć mogą szkół, do których uczęszcza co najmniej 100 uczniów. Projekty 
powinny umożliwiać młodzieży naukę w języku polskim i dalszą edukację w Polsce. Działania 
mogą być związane m.in. z utrzymaniem infrastruktury, wynagrodzeniami dla nauczycieli, 
wyżywieniem i zapewnieniem noclegu, organizacją dodatkowych zajęć oraz drobnymi 
remontami. 
- Inicjatywy edukacyjne – ramach tego obszaru dofinansowane będą: wydarzenia służące 
rozszerzeniu zasięgu działalności placówek oświatowych oraz podniesieniu ich atrakcyjności. 
Obszar 2 Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne – w ramach tego 
obszaru dofinansowane mogą być działania służące: a) budowaniu świadomości, że każdy Polak 
jest „ambasadorem” polskości; b) budowaniu propolskiego lobby w krajach zamieszkania, 
poprzez ukazywanie postaci i wydarzeń, które w pozytywny sposób wpływają na postrzeganie 
roli Polaków w dziejach historii i współcześnie, np. udział Polaków w walce o Monte Cassino 
oraz historia niedźwiedzia Wojtka. W ramach tego obszaru dofinansowane mogą być 
następujące działania: 
- publikacje kulturalne i historyczne; 
- wykłady, prelekcje, konferencje, spotkania z historykami; 
- wystawy; 
- uroczystości historyczne, festiwale, rekonstrukcje historyczne; 
- kampanie internetowe, strony internetowe; 
- wydarzenia związane z dorobkiem polskich organizacji i instytucji; 
- upamiętnienia (kompozycje rzeźbiarskie, np. pomnik, płaskorzeźba, tablice pamiątkowe, 
instalacje, metaloplastyka, kowalstwo artystyczne) wraz z działaniami towarzyszącymi; 
- klipy i filmy. 
Powyższe działania powinny być realizowane zarówno w języku polskim, jak i w języku kraju 
zamieszkania. 
Obszar 3. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie – w ramach tego obszaru 
dofinansowanie przeznaczone jest na: 
- utrzymanie domów polskich, biur organizacji polonijnych (czynsze, opłaty, wynagrodzenia dla 
pracowników); 
- utrzymanie klubów sportowych (czynsze, opłaty, stroje, drobny sprzęt sportowy, 
wynagrodzenia trenerów); 
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- utrzymanie zespołów folklorystycznych i chórów (czynsze, opłaty, stroje, wynagrodzenia 
choreografów i nauczycieli śpiewu); 
- utrzymanie teatrów (czynsze, opłaty, stroje); 
- warsztaty dla wolontariuszy, szkolenia liderskie, wynagrodzenie trenerów; 
- aktywizację środowisk w kontekście budowania świadomości historycznej; 
- wsparcie procesu repatriacji; 
- aktywizację zawodową; 
- poradnictwo prawne; 
- doposażenie w meble, sprzęt komputerowy i biurowy; 
- drobne remonty i modernizacje (do 50 000 zł) łącznie ze środków dotacji oraz wkładu 
własnego.  
Obszar 4. Media polonijne W ramach tego obszaru realizowane mogą być projekty dotyczące 
wspierania funkcjonowania mediów (prasa, radio, telewizja, internet) kierowanych do Polonii i 
Polaków mieszkających za granicą. Wskazane jest, aby zaplanowane działania dotyczyły rozwoju 
oraz poprawy jakości mediów, a także wspierania działań służących zwiększeniu liczby 
odbiorców. 
Obszar 5. Wydarzenia polonijne. Ten obszar działania dotyczy wydarzeń związanych m.in.  
z promocją polskiej kultury i sportu wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą: 
5.1. wydarzenia polonijne za granicą To wydarzenia takie jak np. 
- koncerty, polonijne; 
spektakle teatralne; 
- jubileusze organizacji polonijnych; 
- obchody rocznicowe; 
- imprezy sportowe; 
- gry terenowe; 
- wystawy; 
- konferencje naukowe; 
- zjazdy. 
5.2. wydarzenia polonijne w Polsce To między innymi organizacja: 
- uroczystości; 
- festiwali; 
- wystaw; 
- konferencji naukowych; 
- imprez sportowych; 
- spotkań świątecznych dla przedstawicieli Polonii i Polaków zza granicy. 
- Obszar 6. Pomoc charytatywna: 
6.1. Pomoc dla Polaków na Wschodzie i w Ameryce Południowej W ramach podobszaru 
możliwe jest m.in. finansowanie zakupu leków i sprzętu medycznego, pokrycia kosztów 
leczenia, pobytów leczniczych, artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz świadczeń 
pieniężnych. 
6.2. Akcje humanitarne To między innymi organizacja wyjazdów ze wsparciem rzeczowym lub 
medycznym oraz budowanie sieci pomocowych. W przypadku tych działań istotnym kryterium 
oceny oferty jest zaangażowanie w działalność społeczną i wolontariat. Regiony, do których 
może być skierowany projekt: Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa, pozostałe kraje dawnego ZSRS. 
6.3. Wsparcie instytucji pomocy humanitarnej W ramach podobszaru możliwe jest 
finansowanie hospicjów oraz innych instytucji niosących pomoc Polonii i Polakom za granicą 
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znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Regiony, do których może być skierowany projekt: 
Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa, pozostałe kraje dawnego ZSRS. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- niebędące jednostkami sektora finansów publicznych  
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
- spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie, które (przesłanki łączne): 
- nie działają w celu osiągnięcia zysku, 
- przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, 
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet konkursu 50 000 000 zł z podziałem na obszary: 
- Edukacja 17 000 000 zł; o Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne  
5 000 000 zł;  
Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie 8 000 000 zł;  
- Media polonijne 12 000 000 zł; o Wydarzenia polonijne 5 000 000 zł;  
- Pomoc charytatywna 3 000 000 zł; 
     - wnioskowana kwota minimalna: 10 000 zł; 
      - wnioskowana kwota maksymalna: 2 000 000 zł; 
      - regranting: wnioskowana kwota w przedziale 50 000 zł – 500 000 zł; 
      - minimalny wkład własny to 5% wartości zadania publicznego i może obejmować: 
- wkład finansowy i/lub 
- wkład niefinansowy (osobowy lub rzeczowy). 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 15 stycznia 2021 r. (wydłużono termin naboru) do 
godz. 17:00 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=14674  

 

KONTAKT: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 

Al. Ujazdowskie 1/3 

00-583 Warszawa 

tel. +48 22 694 76 70 

polonia@kprm.gov.pl  

http://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=14674
mailto:polonia@kprm.gov.pl
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Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna  

 
FUNDATOR: 
Urząd Miasta Leszna 
 
CEL KONKURSU: 
Cele zadania objętego konkursem: 
 1.Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników (kategoria senior) klubów 
sportowych; 
2.Psiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 
3.Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo  
w aktywnym stylu życia; 
4. Promocja sportu i aktywnego stylu życia. 
5.Umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie 
mieszkańców Leszna. 
Przedmiotem konkursu jest osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników 
(kategoria senior)  klubów sportowych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
415 000.00 PLN 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferty należy składać do 15 stycznia 2021r.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.bip.leszno.pl/otwarty-

konkurs-ofert/7794/rozwoj-sportu-na-terenie-miasta-leszna-i-tura-2021  

 

KONTAKT: 

Mateusz Gryczka  

tel: 65 537 36 65 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7794/rozwoj-sportu-na-terenie-miasta-leszna-i-tura-2021
http://www.bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7794/rozwoj-sportu-na-terenie-miasta-leszna-i-tura-2021
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Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych oraz sport osób 

niepełnosprawnych 

FUNDATOR: 
Urząd Miasta Leszna  
 
O PROGRAMIE: 
Szkolenie sportowe w klubach sportowych w popularnych dyscyplinach sportu, głównie 
objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży na terenie Miasta Leszna.  
Działania popularyzujące sport osób niepełnosprawnych, promujące prozdrowotną aktywność 
sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, 
ognisk i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie gminnej  bazy sportowej. 
Zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców Leszna, wspieranie działań promujących sport osób niepełnosprawnych. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Organizacja i prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę trenersko–instruktorską procesu 
szkolenia sportowego na co najmniej dotychczasowym poziomie, którego odzwierciedleniem 
będą m.in. efekty współzawodnictwa sportowego za rok poprzedzający przyznanie dotacji  
z budżetu, gwarantujące kontynuację szkoleniowych przedsięwzięć. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
550 000.00 PLN 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2021 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Od podpisania umowy do 15 grudnia 2021r.   
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 65 53736 65 oraz na stronie 

internetowej www.leszno.engo.org.pl/konkursy/101  

KONTAKT: 

Urząd Miasta Leszna 

Mateusz Gryczka  

tel: 65 53736 65 
 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/101
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EtnoPolska 2021 

 
FUNDATOR: 
Narodowe Centrum Kultury 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest rozwijanie działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji 
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą 
bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać 
je we współczesnych kontekstach. 
Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie  
i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych 
prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego 
regionu. EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiada 
na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności 
zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich - dlatego organizator zakłada 
preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy 
mieszkańców. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie 
części kosztów realizacji zadań takich, jak:  
- działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, 
konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line;  
- inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach 
twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz 
w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, 
takie jak warsztaty, kursy, również on-line;  
- organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz 
tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line;  
- renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych 
kultywujących  
i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości; 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  
w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów 
organizacje pozarządowe);  
- koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, 
prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);  
- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;  
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Kwota dofinansowania 95% budżetu zadania;  
- minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.;  
- maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł. 
- wymagany wkład własny wnioskodawcy – do wymaganego procentowo wkładu własnego 
zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania. 
Wkład własny jest wkładem finansowym. Przez wkład finansowy rozumie się środki finansowe 
będące w dyspozycji beneficjenta na rachunku bankowym lub w kasie, przeznaczone na 
realizację zadania. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 18 stycznia 2021 roku. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od dnia 1 marca do dnia 15 
października 2021 roku. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-

nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-

2021?fbclid=IwAR289Dt457TrtQ8TKOh5lW67MqbvKtk9SSLGWeEBZBlPdGLmKkf-pCTvJ7Q  

 

KONTAKT: 

Narodowe Centrum Kultury 

ul. Płocka 13 

01-231 Warszawa 

tel. (+48 22) 2 100 100  

nck@nck.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-2021?fbclid=IwAR289Dt457TrtQ8TKOh5lW67MqbvKtk9SSLGWeEBZBlPdGLmKkf-pCTvJ7Q
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-2021?fbclid=IwAR289Dt457TrtQ8TKOh5lW67MqbvKtk9SSLGWeEBZBlPdGLmKkf-pCTvJ7Q
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-2021?fbclid=IwAR289Dt457TrtQ8TKOh5lW67MqbvKtk9SSLGWeEBZBlPdGLmKkf-pCTvJ7Q
mailto:nck@nck.pl
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Program dotacyjny „Niepodległa” 

Edycja 2021  

 
FUNDATOR: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa 
pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do 
niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie 
wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, 
solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. 
W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze 
regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali 
ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak  
i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 
Rodzaje kwalifikujących się zadań: 
- festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne); 
- rekonstrukcje historyczne; 
- wystawy wraz z katalogami; 
- projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty; 
- gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, 
konkursy; 
- wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych; 
- murale; 
- działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, 
oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać: 
- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  
w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów 
samorządowych); 
- organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057). 
Uprawnieni partnerzy: 
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy 
zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów: 
- archiwa państwowe; 
- przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze; 
uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.); 
- instytucje kultury; 
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- organizacje pozarządowe; 
- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 
- Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- budżet programu w 2021 roku wynosi 3 500 000 zł; 
- wnioskowana kwota 10 000 zł-100 000 zł; 
- poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 18 stycznia 2021 roku do godziny 
15.59 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-

niepodlegla-na-2021-

rok/?fbclid=IwAR2%20FFeX9MvAJAL8dcgEDqxrCeW6BlSvHB6rj10tchWSjVT1aTkbKBJAW8Y  

 

KONTAKT: 

Biuro Programu „Niepodległa” 

ul. Mazowiecka 9 

00-052 Warszawa 

Tel. (22) 182 26 00 

kontakt@niepodlegla.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2021-rok/?fbclid=IwAR2%20FFeX9MvAJAL8dcgEDqxrCeW6BlSvHB6rj10tchWSjVT1aTkbKBJAW8Y
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2021-rok/?fbclid=IwAR2%20FFeX9MvAJAL8dcgEDqxrCeW6BlSvHB6rj10tchWSjVT1aTkbKBJAW8Y
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2021-rok/?fbclid=IwAR2%20FFeX9MvAJAL8dcgEDqxrCeW6BlSvHB6rj10tchWSjVT1aTkbKBJAW8Y
mailto:kontakt@niepodlegla.gov.pl
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Program dotacyjny 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/  

 

KONTAKT: 

Fundacja mBanku 

ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa 

tel. (22) 438 23 18  

fundacja@mbank.pl  

http://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
mailto:fundacja@mbank.pl
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Sport Wszystkich Dzieci  

FUNDATOR: 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
 
CEL PROGRAMU: 
Głównymi celami programu są: 
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej 
aktywności fizycznej; 
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia; 
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
1) zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest 
do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z 
zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, 
podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich; 
2) zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych 
przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski 
Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Program skierowany jest do podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów 
publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia 
zysku (z wyłączeniem podmiotów wskazanych w pkt 3). 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), 
którego dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (zwany dalej 
Ministrem). Na realizację Programu w 2021 roku przeznacza się kwotę 49 000 000 zł 
w podziale na zadania: 
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 000 000 zł. 
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł. 
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych 
przez polskie związki sportowe – 18 000 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać odpowiednio: 
a) dla zadania nr 1 - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do 
dnia 20.01.2021 r., 
b) dla zadania nr 2 - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 
realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 29.01.2021 r. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-

ramach-programu-sport-wszystkich-

dzieci?fbclid=IwAR1KZnLfK0jap3tOssua8XLjfc4B9W4PYlXjs7DWHPmtUYoFnCVklWQWtvk  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14  

00-082 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci?fbclid=IwAR1KZnLfK0jap3tOssua8XLjfc4B9W4PYlXjs7DWHPmtUYoFnCVklWQWtvk
http://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci?fbclid=IwAR1KZnLfK0jap3tOssua8XLjfc4B9W4PYlXjs7DWHPmtUYoFnCVklWQWtvk
http://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci?fbclid=IwAR1KZnLfK0jap3tOssua8XLjfc4B9W4PYlXjs7DWHPmtUYoFnCVklWQWtvk
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Działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych rekreacyjnych i kulturalnych 

 
FUNDATOR: 
Urząd Miasta Leszna 
 
CEL KONKURSU: 
Celem zadania jest prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób z uzależnieniem alkoholowym. 
Nabywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia i regeneracji poprzez uczestnictwo  
w alternatywnych zajęciach spędzania wolnego czasu. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
25 950.00 PLN 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Oferty należy składać do 21 stycznia 2021 r.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 

www.leszno.engo.org.pl/konkursy/100  

 

KONTAKT: 

Katarzyna Tomaszewska  

tel: 65 547 68 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/100
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii a także promocji i organizacji 

wolontariatu w 2021 r. 

 
FUNDATOR: 
Urząd Miasta Leszna 
 
CEL KONKURSU: 
Celem zadania jest zapobieganie rozwojowi uzależnienia, utrzymanie abstynencji przez 
odbiorców programu. 
Poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, pomoc w nabywaniu umiejętności 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
42 000.00 PLN 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2021 r.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 

www.leszno.engo.org.pl/konkursy/99  

 

KONTAKT: 

Katarzyna Tomaszewska  

tel: 65 547 68 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/99
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Otwarty Konkurs Ofert Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych oraz sport 

osób niepełnosprawnych. Prowadzenie Klubów Abstynenckich 

FUNDATOR: 
Urząd Miasta Leszna  
 
O PROGRAMIE: 
Szkolenie sportowe w klubach sportowych w popularnych dyscyplinach sportu, głównie 
objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży na terenie Miasta Leszna.  
Działania popularyzujące sport osób niepełnosprawnych, promujące prozdrowotną aktywność 
sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, 
ognisk i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie gminnej  bazy sportowej. 
Zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców Leszna, wspieranie działań promujących sport osób niepełnosprawnych. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Organizacja i prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę trenersko–instruktorską procesu 
szkolenia sportowego na co najmniej dotychczasowym poziomie, którego odzwierciedleniem 
będą m.in. efekty współzawodnictwa sportowego za rok poprzedzający przyznanie dotacji z 
budżetu, gwarantujące kontynuację szkoleniowych przedsięwzięć. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
550 000.00 PLN 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2021 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Od podpisania umowy do 15 grudnia 2021r.   
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 65 53736 65 oraz na stronie 

internetowej www.leszno.engo.org.pl/konkursy/101  

KONTAKT: 

Mateusz Gryczka  

tel: 65 53736 65 
 

 

 

 

 

http://www.leszno.engo.org.pl/konkursy/101
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Konkurs "Od zależności ku samodzielności" 

Edycja 2021 

 
FUNDATOR: 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie 
trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. 
Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami 
psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach co, jak się 
zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym 
wykorzystaniu potencjalnych możliwości. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
W ramach celu głównego wyznaczone są następujące Moduły: 
Moduł I Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi – moduł ma na celu umożliwienie 
dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających  
z potrzeb np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup 
samopomocowych rodziców. W ramach Modułu I preferowane będą następujące działania:  
o Rozwój skutecznych, innowacyjnych form i metod wsparcia środowiskowego dla rodzin osób 
z zaburzeniami psychicznymi. o Umożliwienie rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi 
korzystania z usług wspierających okresowe zastąpienie ich w sprawowaniu funkcji 
opiekuńczych. o Szkolenia, kursy i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, 
służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami  
w życiu codziennym. o Inicjowanie i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin osób  
z zaburzeniami psychicznymi. 
Moduł II Samopomoc – W ramach Modułu II szczególnie preferowane będą innowacyjne 
projekty wspierające samopomoc, będące operacjonalizacją zasady pomocniczości państwa, 
oparte na osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym zwłaszcza działania zmierzające do 
rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami 
intelektualnie oraz rodzin tych osób. 
Moduł III Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji 
niezbędnych do samodzielnego życia – Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią 
się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu 
osób z zaburzeniami psychicznymi W ramach Modułu III preferowane będą następujące 
działania:  
- wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną 
pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielniania.  
- szkolenia, warsztaty, kursy dostosowane do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi  
- spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, prawnik, trener - coach rozwojowy itp.)  
- motywowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w różnorodnych formach 
aktywności sportowo-ruchowej.  
5. Organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z 
otoczeniem. 
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Moduł IV Integracja i innowacyjność – Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form 
wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki 
organizacyjne służb pomocy społecznej. W ramach Modułu IV preferowane będą następujące 
działania: o wzmacnianie pozytywnej postawy i budzenie świadomości społecznej na temat 
zaburzeń psychicznych w celu promowania postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi; o rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi.  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- jednostki samorządu terytorialnego; 
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057), dalej zwanej 
„ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 
i ich rodzin. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- budżet konkursu 3 000 000 zł; 
- minimalna kwota dofinansowania 30 000 zł; 
- maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł; 
- wymagany minimalny wkład własny wysokości 20% (środki finansowe), przy czym 30% tego 
wkładu może stanowić wkład osobowy (np. praca społeczna członków i wolontariuszy). 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Od zależności 
ku samodzielności” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego  
w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
ramach przyznanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotacji rozliczane będą wydatki 
związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia 15 marca do dnia 31 grudnia 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-

2023?fbclid=IwAR1bBYcoh5EpnBow6YKJ0-JBvulWVHZ0btGBmoWbatPVD0WeKcbTjcsePpo  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 00‐513 Warszawa 

Tel. +22 2500108  

info@mrpips.gov.pl  

 

 

http://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023?fbclid=IwAR1bBYcoh5EpnBow6YKJ0-JBvulWVHZ0btGBmoWbatPVD0WeKcbTjcsePpo
http://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023?fbclid=IwAR1bBYcoh5EpnBow6YKJ0-JBvulWVHZ0btGBmoWbatPVD0WeKcbTjcsePpo
mailto:info@mrpips.gov.pl
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Konkurs wniosków na realizację w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO 

dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

 
FUNDATOR: 
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest powierzenie realizacji poniższych zadań konkursowych z zakresu Zdrowia 
publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych: 
1. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego; 
2. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej, 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji; 
3. Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net; 
4. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programu wczesnej interwencji FreD goes 
net; 
5. Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do pracowników sądów rodzinnych; 
6. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktycznych, 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, rozwijających kompetencje rodziców 
oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą; 
7. Ewaluacja programów profilaktycznych o naukowych podstawach adresowanych do dzieci i 
młodzieży; 
8. Ewaluacja formatywna Centrów Redukcji Szkód. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele 
statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia 
publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania 
dla Wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach. 
Wnioskodawcy mogą ubiegać się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania, jednak w takiej 
sytuacji wszyscy Wnioskodawcy spełniać muszą wymagania określone powyżej oraz łącznie 
wymagania określone przy poszczególnych zadaniach konkursowych. 
Wnioskodawcy ubiegający się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania składają jeden 
wniosek. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 
ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi  
w 2021 roku 1 309 461,00 zł,  
w roku 2022 502 621,00 zł z podziałem na poszczególne zadania (rok 2021, rok 2022):  
- 1 – 150 000,00 zł; o 2 – 100 000,00 zł;  
- 3 – 279 461,00 zł, 282 621,00 zł;  
- 4 – 60 000, 00 zł;  
- 5 – 260 000,00 zł, 120 000,00 zł;  
- 6 – 100 000,00 zł;  
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-7 – 100 000,00 zł, 100 000,00 zł;  
- 8 – 260 000,00 zł. 
- wymagany wkład własny minimum 5% całkowitych kosztów projektu. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie: wnioski powinny być dostarczone w terminie od dnia  
7 stycznia 2021 r. do dnia 22 stycznia 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.kbpn.gov.pl/portal?id=10964283  

 

KONTAKT: 

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

Dereniowa 52/54 

02-776 Warszawa 

tel.:(+48) (22) 641 15 01 

kbpn@kbpn.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10964283
mailto:kbpn@kbpn.gov.pl
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Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 

Program Kultura 

Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” 

II Nabór 

 
FUNDATOR: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
CEL PROGRAMU: 
Celem Programu jest: społeczno-gospodarczy rozwój wzmocniony poprzez współpracę 
kulturalną, przedsiębiorczość w dziedzinie kultury i poprawę zarządzania dziedzictwem 
kulturowym. Działania realizowane w ramach Programu powinny prowadzić do poprawy 
zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwiększenia dostępu do sztuki i kultury oraz wzrostu 
wiedzy na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Ważnym celem Programu jest także 
wzmocnienie stosunków dwustronnych oraz poprawa współpracy pomiędzy Polską i Państwami 
Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Lichtensteinem. 
Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany 
konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia 
kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych 
pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto, Program przyczyni się do wzmocnienia 
kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach 
kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury  
i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), 
dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja 
kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu. 
Z Programu wyłączona jest produkcja filmowa, gry komputerowe oraz wprowadzanie 
produktów na rynek. 
Każdy projekt realizowany w ramach ww. dziedzin kultury i sztuki, musi również (warunek 
obowiązkowy) odnosić się co najmniej do jednego z następujących aspektów: przedsiębiorczość 
w kulturze i/lub rozwój publiczności i/lub włączanie mniejszości etnicznych i narodowych. 
Każdy projekt będzie realizowany przez organizację działającą w sektorze kultury w Polsce  
w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii  
i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje / 
organizacje z Polski jako partnerzy. Bardzo istotne jest, aby projekty zawierały element wymiany 
kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, 
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i przyczyniały się do tworzenia nowych koprodukcji. Projekty 
powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu tj. 
planowania, realizacji i rozliczania, jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie 
merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym. 
Obszary tematyczne objęte wsparciem: 
- muzyka i sztuki sceniczne; 
- sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe); 
- dziedzictwo kulturowe; 
- sektor kreatywny; 
- literatura i krytyka sztuki; 
- archiwa; 
- edukacja kulturalna i artystyczna; 
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- inne wpisujące się w cele programu. 
Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku obszarów tematycznych. 
Rodzaje projektów: 
- organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń 
artystycznych; 
- wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk 
scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych; 
- wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej; 
- współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów; 
- współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich; 
- wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki; 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- publiczne instytucje kultury; 
- archiwa państwowe; 
- szkoły i uczelnie artystyczne; 
- kościoły i związki wyznaniowe; 
- organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury; 
- jednostki samorządu terytorialnego; 
- przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Pula środków w II Naborze konkursowym wynosi: 4 941 177 EUR; 
Poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu (z 
uwzględnieniem zasad pomocy publicznej); 
- wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu (z 
uwzględnieniem zasad pomocy publicznej); 
- w przypadku organizacji pozarządowych 50% wkładu własnego może mieć formę wkładu 
niepieniężnego (wolontariat); 
- wartość dofinansowania projektu: min. 100 000 euro, max. 500 000 euro. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do dnia 22 stycznia 2021 roku do 
godz. 16.00. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/nabor-nr-2.php  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

00-071 Warszawa 

tel. (22) 42 10 100 

 

 

http://www.eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/nabor-nr-2.php
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Wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego 

 
FUNDATOR: 
Urząd Miasta Leszna 
 
O KONKURSIE: 
Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury na rok 2020 pod nazwą wspieranie działań 
kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
30 000.00 PLN 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Oferty należy składać do 25 stycznia 2021 r.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.bip.leszno.pl/otwarty-

konkurs-ofert/7790/kis-3026-1-poz-2021  

 

KONTAKT: 

Ewa Prawicka-Linke  

tel:65 5373653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7790/kis-3026-1-poz-2021
http://www.bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7790/kis-3026-1-poz-2021
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Wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży 

 
FUNDATOR: 
Urząd Miasta Leszna  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Zadania z zakresu kultury i sztuki - wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
14 500.00 PLN  
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2021 r.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej  

www.bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7792/otwarty-konkurs-ofert-wspieranie-edukacji-

kulturalnej-dzieci-i-mlodziezy  

 

KONTAKT: 

Ewa Prawicka-Linke  

tel: 65 5373653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7792/otwarty-konkurs-ofert-wspieranie-edukacji-kulturalnej-dzieci-i-mlodziezy
http://www.bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7792/otwarty-konkurs-ofert-wspieranie-edukacji-kulturalnej-dzieci-i-mlodziezy
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Konkurs na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022 

 
FUNDATOR: 
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest powierzenie realizacji następujących zadań z zakresu Zdrowia publicznego: 
Zadanie 1: Zorganizowanie międzynarodowej konferencji dla przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego.  
Zadanie 2: Badanie systemu pomocy osobom uzależnionym.  
Zadanie 3: Badanie ewaluacyjne artykuł 62a.  
Zadanie 4: Badanie wpływu COVID-19 na system pomocy osobom uzależnionym. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele 
statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia 
publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania 
dla Wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  
w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi w 2021 roku 694 000,00 zł: 
- 1 – 180 000 zł;  
- 2 – 200 000 zł, 150 000 zł;  
- 3 – 150 000 zł, 50 000 zł;  
- 4 – 164 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do dnia 29 stycznia 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.kbpn.gov.pl/portal?id=10938758  

 

KONTAKT: 

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

Dereniowa 52/54 

02-776 Warszawa 

tel.: (+48) (22) 641 15 01 

kbpn@kbpn.gov.pl  

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10938758
mailto:kbpn@kbpn.gov.pl
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Konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM 

BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 

2021-2022 

 
FUNDATOR: 
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest powierzenie realizacji następujących zadań z zakresu Przeciwdziałania 
uzależnieniom behawioralnym: 
Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych – prowadzenie 
działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, 
sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień 
niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych: 
1. Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, 
w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących 
problematyki uzależnień behawioralnych.  
2. Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi 
uzależnieniami behawioralnymi.  
3. Ogólnopolska kampania społeczna na temat zagrożeń związanych z e-uzależnieniami 
adresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.  
4. Upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nałogów behawioralnych – cykl 
artykułów w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 
Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych – 
opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów 
wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych:  
5. Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie 
zapobiegania uzależnieniom od hazardu lub innym uzależnieniom behawioralnym. 
6. Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu 
problematyki uzależnień behawioralnych.  
7. Opracowanie programu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego 
kształtowania prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami 
elektronicznymi.  
8. Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy.  
9. Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie profilaktyki selektywnej 
skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.  
10. Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych 
hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi. 
Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych – udzielanie 
finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane  
z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień 
niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny 
rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem:  
11. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób 
uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich  
i rodzin.  
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12. Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień 
behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego. 
13. Przegląd i analiza narzędzi badawczych służących do pomiaru stopnia zagrożenia 
uzależnieniem od czynności, powstałych w ramach projektów współfinansowanych ze środków 
FRPH oraz narzędzi, które zostały z tych środków adaptowane.  
14. Opracowanie metody wczesnej interwencji ukierunkowanej na rozpoznanie skali problemu 
e-uzależnień u nastolatków oraz przeprowadzenie procedury wczesnej interwencji 
ukierunkowanej na zmianę zachowania. 
Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych – prowadzenie 
działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych  
i terapeutycznych. 
15. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod 
profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do 
terapeutów uzależnień, lekarzy.  
16. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod 
profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów 
programów profilaktycznych.  
17. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki  
i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych adresowanych do uczestników szkoleń 
certyfikowanych akredytowanych przez KBPN i PARPA.  
18. Zorganizowanie i przeprowadzenie webinariów adresowanych do realizatorów programów 
profilaktycznych i terapeutów uzależnień w zakresie ewaluacji projektów realizowanych we 
współpracy z KBPN  
19. Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych 
adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia 
publicznego.  
20. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do operatorów gier losowych, 
ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz 
rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.  
21. Opracowanie i wydanie materiałów zawierających podstawowe informacje na temat 
uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających 
wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH.  
22. Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do 
realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.  
23. Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z hazardem  
i innymi uzależnieniami behawioralnymi. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele 
statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia 
publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania 
dla Wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach. 
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Wnioskodawcy mogą ubiegać się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania, jednak w takiej 
sytuacji wszyscy Wnioskodawcy spełniać muszą wymagania określone powyżej oraz łącznie 
wymagania określone przy poszczególnych zadaniach konkursowych. 
Wnioskodawcy ubiegający się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania składają jeden 
wniosek. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 
ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi w 2021 roku 6 029 540 zł:  
- 1 – 270 000 zł;  
- 2 – 150 000 zł;  
- 3 – 600 000 zł, 600 000 zł;  
- 4 – 150 000 zł;  
- 5 – 200 000 zł, 200 000 zł;  
- 6 – 700 000 zł;  
- 7 – 80 000 zł, 70 000 zł;  
- 8 – 100 000 zł; 
- 9 – 200 000 zł, 200 000 zł;  
- 10 – 220 000 zł;  
- 11 – 500 000 zł;  
- 12 – 530 000 zł, 900 000 zł;  
- 13 – 50 000 zł; 
- 14 – 100 000 zł, 100 000 zł;  
- 15 – 610 000 zł;  
- 16 – 270 000 zł; o 
- 17 – 231 000 zł, 300 000 zł;  
- 18 – 100 000 zł;  
- 19 – 251 700 zł, 400 000 zł;  
- 20 – 150 000 zł;  
- 21 – 70 000 zł;  
- 22 – 296 840 zł, 400 000 zł;  
- 23 – 200 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do dnia 29 stycznia 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.kbpn.gov.pl/portal?id=10959892  

 

KONTAKT: 

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

Dereniowa 52/54  

02-776 Warszawa 

tel.: (+48) (22) 641 15 01 

kbpn@kbpn.gov.pl  

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10959892
mailto:kbpn@kbpn.gov.pl


 

32 
 

Konkurs grantowy Razem Możemy Więcej 

Edycja IX. 

 
FUNDATOR: 
DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest finansowe i proceduralne wsparcie podmiotów w działalności związanej  
z pomocą osobom chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na 
prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej. Stworzenie i rozwijanie ogólnopolskiego 
projektu łączącego organizacje pozarządowe oraz podmioty rynku ochrony zdrowia, które chcą 
wspólnie nieść pomoc potrzebującym, a także integracja środowiska farmaceutycznego 
wspierającego działalność charytatywną Fundacji. Fundacja wspierać będzie projekty, które 
uświadamiają problem społeczny, jakim jest niewykupywanie środków farmaceutycznych przez 
osoby chore i w ramach których podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania 
barier w podjęciu niezbędnego i prawidłowego leczenia mieszkańców Polski. Celem Konkursu 
jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji 
pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy tych organizacji z innymi 
podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- osoby fizyczne; 
- jednostki samorządu terytorialnego i powołane przez nie jednostki i organizacje; 
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe. 
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalna wysokość grantu 100 000 zł; 
- wartość przyznanego grantu stanowi 50% kwoty wkładu własnego Wnioskodawcy. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 stycznia 2021 r. do godz. 23:59. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.dozfundacja.pl/aktualnosci/ruszyl-ix-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej  

KONTAKT: 

DOZ Fundacja dbam o zdrowie 

ul. Zbąszyńska 3 

91-342 Łódź 

tel. 42 200 75 50 

fundacja@fundacja.doz.pl  
 

http://www.dozfundacja.pl/aktualnosci/ruszyl-ix-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej
mailto:fundacja@fundacja.doz.pl
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Konkurs wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2021 

Polsko-litewskie projekty młodzieżowe  

 
FUNDATOR: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w 
pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, 
poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu 
wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany 
Młodzieży ogłasza co roku konkurs na dofinansowanie najbardziej interesujących projektów 
młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne  
(z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. 
Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą 
wiekową. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Dotacje 1 500 zł – 15 000 zł 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 stycznia 2021 r. godz. 23:59. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2021 muszą zostać zrealizowane 
pomiędzy 1 kwietnia a 31 października. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-litewskiego-funduszu-

wymiany-mlodziezy-na-rok-2020-otwarty-czekamy-do-24-

stycznia/?fbclid=IwAR0OnszNGCYyyxBv1_3dmh13w1iChqs7IFXEqVSIh_lXbAc3bkwRMJD_NNI  

 

KONTAKT: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

Tel. (22) 463 10 00 

bilateralne@frse.org.pl  

 

 

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-na-rok-2020-otwarty-czekamy-do-24-stycznia/?fbclid=IwAR0OnszNGCYyyxBv1_3dmh13w1iChqs7IFXEqVSIh_lXbAc3bkwRMJD_NNI
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-na-rok-2020-otwarty-czekamy-do-24-stycznia/?fbclid=IwAR0OnszNGCYyyxBv1_3dmh13w1iChqs7IFXEqVSIh_lXbAc3bkwRMJD_NNI
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-na-rok-2020-otwarty-czekamy-do-24-stycznia/?fbclid=IwAR0OnszNGCYyyxBv1_3dmh13w1iChqs7IFXEqVSIh_lXbAc3bkwRMJD_NNI
mailto:bilateralne@frse.org.pl
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Zdrowo jem, więcej wiem 

 
FUNDATOR: 
Fundacja Banku Ochrony Środowiska 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania 
a stanem zdrowia. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu 
edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony 
Środowiska. Projekt składa się z dwóch etapów: jesienno-zimowego i wiosennego. Zespoły, 
złożone z nauczyciela i uczniów, mogą dowolnie wybierać etapy, w których wezmą udział. 
Projekt jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli 
i rodziców. W Projekcie biorą udział Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów zerówek i klas I-III 
szkół podstawowych. Zespół powinien składać się z jednej klasy/grupy i jej nauczyciela. W 
przypadku grup świetlicowych czy klas/grup z małą liczbą uczniów dopuszcza się Zespół złożony 
z uczniów różnych klas pod warunkiem zgłoszenia go do kategorii wiekowo odpowiadającej 
najstarszemu uczniowi w zespole. W przypadku Zespołów ze szkół specjalnych kategoria jest 
ustalana w bezpośrednim kontakcie z Organizatorem. Zespół może składać się maksymalnie  
z 40 uczniów.  
 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- osoby fizyczne; 
- jednostki samorządu terytorialnego i powołane przez nie jednostki i organizacje; 
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe. 
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalna wysokość grantu 100 000 zł; 
- wartość przyznanego grantu stanowi 50% kwoty wkładu własnego Wnioskodawcy. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 stycznia 2021 r. do godz. 23:59. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.dozfundacja.pl/aktualnosci/ruszyl-ix-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej  

 

KONTAKT: 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska 

ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa  

Tel.: 507 006 579  

biuro@fundacjabos.pl  

 

 

 

http://www.dozfundacja.pl/aktualnosci/ruszyl-ix-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej
mailto:biuro@fundacjabos.pl
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Program "Kulturalne pomosty" 

Edycja 2021 

 
FUNDATOR: 
Instytut Adama Mickiewicza 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami 
poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do 
kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające 
oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący 
niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości. Zadania dofinasowane w programie 
powinny propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle, szacunek  
i tolerancję dla wartości cenionych przez odbiorców z różnych kręgów kulturowych oraz ich 
doświadczeń historycznych. Cennym będzie położenie nacisku na uwarunkowania polityczne, 
historyczne, społeczne i kulturalne, wspólne dla historii Polski i kraju, w którym zadanie ma być 
realizowane oraz ukierunkowanie na aspekt wspólnego świętowania niepodległości. Ważnym 
merytorycznie obszarem jest dorobek kulturowy dwudziestolecia międzywojennego i jego 
współczesne reminiscencje. Wszystkie zadania w programie muszą być realizowane przez 
beneficjentów (samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe) we współpracy 
z zagranicznymi partnerami z krajów wskazanych w priorytetach geograficznych. Powinny 
odnosić się do treści „Wytycznych programowych” i wpisywać w cele 3 Priorytetu Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 „Projekty zagraniczne”. Zrealizowane  
w ramach programu wydarzenia kulturalne powinny być skierowane w szczególności do 
studentów i młodzieży, ludzi kultury i nauki, twórców i artystów, środowisk opiniotwórczych,  
w tym: mediów, liderów opinii publicznej oraz użytkowników mediów społecznościowych. 
Główny nacisk w ramach programu zostaje położony na zadania oparte na spójnej i oryginalnej 
koncepcji merytorycznej i promocyjnej. Wyznacznikiem wysokiej jakości zadania może być 
zarówno koncentracja organizatora na prezentacji wybranego, szczególnie reprezentatywnego 
wydarzenia lub zjawiska artystycznego, jak i tworzenie kompleksowych projektów 
artystycznych, edukacyjnych i popularyzatorskich prezentujących możliwie szerokie spektrum 
dokonań polskiej kultury. 
Zadania powinny wyróżniać się oryginalną, spójną i dopracowaną koncepcją artystyczną  
i promocyjną. Premiowane będzie kreatywne wykorzystanie mediów cyfrowych w prezentacji 
danego zagadnienia oraz jego komunikacji. Ważnym aspektem w ocenie zadania będzie fakt, że 
zadanie stanowi kontynuację współpracy zainicjowanej i prowadzonej w oparciu  
o dofinansowanie we wcześniejszych naborach w programie. Poziom dofinansowania  
w programie może wynosić do 85% całości budżetu zadania. Biorąc pod uwagę fakt, że program 
jest adresowany do odbiorcy zagranicznego, istotnym aspektem jest doświadczenie 
organizatorów zadania we współpracy z partnerami z zagranicy. Przy ocenie wniosków 
szczególna uwaga zostanie też poświęcona poziomowi i jakości zaangażowania 
merytorycznego, organizacyjnego i finansowego zagranicznych partnerów. 
 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
W ramach programu przewiduje się następujące rodzaje zadań: 
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- koncerty; 
- wystawy; 
- spektakle; 
- festiwale; 
- przeglądy; 
- pokazy; 
- warsztaty; 
- performance; 
- wydarzenia site specific; 
- prezentacje multimedialne; 
- wydarzenia interdyscyplinarne. 
Jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w programie. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do 
rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów 
samorządowych; 
- organizacje pozarządowe. 
Warunkiem koniecznym realizacji zadania w ramach programu jest udział instytucjonalnego 
partnera zagranicznego. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Pula środków ogółem 2 500 000,00 zł; 
- kwota dotacji na zadanie: od 30 000,00 zł do 350 000,00 zł; 
- wymagany całkowity wkład własny fiansowy15 %. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 stycznia 2021 r., do godziny 23:59. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-kulturalne-pomosty-2021  

 

KONTAKT: 

Instytut Adama Mickiewicza 

ul. Mokotowska 25 

00-560 Warszawa 

Tel. (22) 44 76 109 

sekretariat@iam.pl  

 

 

http://www.iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-kulturalne-pomosty-2021
mailto:sekretariat@iam.pl
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Program „Od wykluczenia do aktywizacji” 

Edycja 2021” 

 
FUNDATOR: 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia 
socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. W ramach 
powyższego celu głównego wyznaczono następujące priorytety i cele szczegółowe: 
Priorytet I Usługi reintegracyjne - cel szczegółowy: zwiększanie dostępności dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych. 
Priorytet II Ścieżki reintegracji – cel szczegółowy: zwiększanie szans na zatrudnienie 
absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego (dalej: PZS). 
Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych – 
cel szczegółowy: Włączanie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych. 
Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – cel szczegółowy: Wsparcie 
oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, ze środowiskiem lokalnym. 
Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS – cel szczegółowy: Wsparcie ogólnopolskiej 
współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk PZS (W 2021 ze względu na stan epidemii 
SARS-Covid-2 konkurs w ramach tego priorytetu nie jest ogłaszany). 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać podmioty prowadzące PZS o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. z 2020 r. poz. 176), a we wskazanych 
priorytetach również (samodzielnie lub w ramach oferty wspólnej) organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.; dalej: UDDPiW). 
Priorytet I  
-  podmioty prowadzące PZS, o organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej, 
Priorytet II  
- podmioty prowadzące PZS, o organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej, 
Priorytet III  
-  podmioty prowadzące PZS, 
Priorytet IV  
- podmioty prowadzące PZS, o samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW, 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Priorytet I i II:  
- minimalna kwota dofinansowania - 20 000 zł,  
- maksymalna kwota dofinansowania – 150 000 zł 
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Priorytet III:  
-  minimalna kwota dofinansowania – 20 000 zł, o maksymalna kwota dofinansowania – 100 
000 zł 
Priorytet IV: 
-  minimalna kwota dofinansowania – 20 000 zł, o maksymalna kwota dofinansowania – 50 000 
zł 
- wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego  
w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 1 lutego 2021 r. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-

aktywizacji-edycja-2021?fbclid=IwAR3JTg2k6pVQzA-

s87xQcN6mmfsIg2iVuGlCqpWcyBnZjibxfAqEB6zcpuQ  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa 

Tel. +22 2500108 info@mrpips.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2021?fbclid=IwAR3JTg2k6pVQzA-s87xQcN6mmfsIg2iVuGlCqpWcyBnZjibxfAqEB6zcpuQ
http://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2021?fbclid=IwAR3JTg2k6pVQzA-s87xQcN6mmfsIg2iVuGlCqpWcyBnZjibxfAqEB6zcpuQ
http://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2021?fbclid=IwAR3JTg2k6pVQzA-s87xQcN6mmfsIg2iVuGlCqpWcyBnZjibxfAqEB6zcpuQ
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Konkurs Grantów 

 
FUNDATOR: 
International Visegrad Fund 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: 
- Kultura i wspólna tożsamość, 
- Edukacja i budowanie potencjału, 
- Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, 
- Wartości demokratyczne i media, 
- Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne, 
- Rozwój regionalny, środowisko i turystyka, 
- Rozwój społeczny. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 3 mają siedziby w 3 różnych 
krajach wyszehradzkich: 
- organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe uczelnie, 
instytuty badawcze i naukowe oraz instytucje publiczne kwalifikują się jako partner wiodący 
(wnioskodawca) i partnerzy w konsorcjach, 
-  prywatni przedsiębiorcy, firmy posiadające osobowość prawną, ale tylko w obszarach nie 
łączących się z codzienną działalnością. 
Współpraca transgraniczna przynajmniej 2 organizacji z 2 sąsiednich krajów V4 kwalifikuje się 
również do wsparcia dla projektów realizowanych w promieniu 40 km od granicy 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu nie została wskazana. Projekty 
mogą liczyć na dofinansowane do 100% swojej wartości, chociaż jest to mniej prawdopodobne 
w przypadku projektu o wyższej wartości finansowej. Grantodawca zakłada refundację kosztów 
pośrednich do 15% wartości projektu. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego 
systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu: 
- 1 lutego 2021 r. 
- 1 czerwca 2021 r. 
- 1 października 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

International Visegrad Fund 

Kráľovské údolie 8 SK-811 02 Bratislava Slovak Republik 

visegradfund@visegradfund.org  

http://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
mailto:visegradfund@visegradfund.org
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Konkurs POWER  na skalowanie innowacji społecznej 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
 
O PROGRAMIE: 
Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne. Celem szczegółowym Działania 4.1 jest zwiększenie wykorzystania innowacji 
społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w 
obszarze oddziaływania EFS. Jest on realizowany m.in. poprzez skalowanie mikro-innowacji 
społecznych. 
 
Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które 
zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz 
tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę. 
 
W niniejszym konkursie skalowaniu podlegać będzie innowacja społeczna pn. „Obiady 
terapeutyczne”. Została ona opracowana przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych oraz przetestowana z udziałem uczestników warsztatu terapii zajęciowej 
(WTZ) prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz grupę mieszkających w Krasnymstawie 
seniorów, którzy ukończyli 60 lat i wymagają opieki ze strony osób trzecich w czynnościach życia 
codziennego, w ramach projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”. Projekt 
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" uzyskał dofinansowanie w 
pilotażowym konkursie na inkubację innowacji społecznych ogłoszonym przez ówczesne 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Działania 4.1. PO WER w 2015 r. Opis modelu 
działania innowacji opracowany w ramach projektu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 
Informacje na temat innowacji są też dostępne na stronie 
sieciwsparcia1.e.org.pl/project/obiady-terapeutyczne/. 
 
Założeniem konkursu na skalowanie innowacji „Obiady terapeutyczne” jest wyłonienie 
beneficjenta, którego zadaniem będzie realizacja działań mających na celu upowszechnienie 
modelu integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych wymagających 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu i dostarczaniu 
obiadów osobom starszym przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej 
Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja obejmie wsparciem co najmniej 500 
odbiorców – osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 
Wnioskodawca jest też zobowiązany do określenia, w ilu organizacjach / instytucjach 
zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami zostanie 
wdrożona innowacja. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie może być podmiot mający co najmniej 5-letnie 
doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji, w tym w formułowaniu 
rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów. Do wniosku o dofinansowanie 
należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów. Podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem 
w projekcie może być wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku składanym  
w odpowiedzi na konkurs. W ramach niniejszego konkursu partnerstwo może mieć zarówno 

https://sieciwsparcia1.e.org.pl/project/obiady-terapeutyczne/
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charakter krajowy, jak  i ponadnarodowy. Realizacja projektu w partnerstwie nie jest 
obligatoryjna. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Planowana alokacja wynosi 5 500 000 zł. Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE  
i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany, możliwe jest 
jednak jego wniesienie na zasadzie fakultatywności. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Termin składania ofert upływa 4 lutego 2021 r. do godz. 15:00. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Potencjalni wnioskodawcy mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie konkursu, kierując pytania na 

adres poczty elektronicznej konkurs.mikro@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 022 273 80 

49. 

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod adresem: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-26/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

mailto:konkurs.mikro@mfipr.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-26/
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Konkurs na Minigranty  

 
FUNDATOR: 
Fundusz Feministyczny 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie grup i organizacji wpisujących się w priorytety Funduszu tj. takich, 
które: 
- skupiają się na kobietach i osobach z doświadczeniem życia w roli kobiety, które z różnych 
względów są szczególnie narażone na dyskryminację (np. kobiety z niepełnosprawnościami, 
kobiety nieheteroseksualne, młode kobiety, kobiety mieszkające na wsi i w mniejszych 
miejscowościach, kobiety wykluczone ekonomicznie, kobiety wywodzące się z mniejszości 
etnicznych, osoby niebinarne, osoby interpłciowe i transpłciowe); 
- samoorganizują się, działają w swoim imieniu, podejmują oddolne działania lokalne, w ramach 
swojej społeczności; 
- działają poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, 
Warszawa, Wrocław); 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- grupy nieformalne i kolektywy złożone z co najmniej 3 osób; 
- organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje), 
które spełniają łącznie wszystkie cztery warunki: 
- działają na rzecz praw kobiet i/lub praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, 
w tym: osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych; 
- są prowadzone przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety; 
- czują się związane z ruchem feministycznym; 
- odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalna wartość minigrantu to 4400 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 21 stycznia do 15 lutego 2021 
roku do godz. 13.00. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.femfund.pl/ubiegaj-sie-o-

grant/?fbclid=IwAR1mZlueNj0wSnNZuo92o0Qcd79AWajap4xrShtUhgk4AjUhdv65yjG_0ls  

 

KONTAKT: 

Fundusz Feministyczny 

ul. Wspólna 61/102 

00-687 Warszawa 

tel. 736 060 436 

kontakt@femfund.pl  

http://www.femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/?fbclid=IwAR1mZlueNj0wSnNZuo92o0Qcd79AWajap4xrShtUhgk4AjUhdv65yjG_0ls
http://www.femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/?fbclid=IwAR1mZlueNj0wSnNZuo92o0Qcd79AWajap4xrShtUhgk4AjUhdv65yjG_0ls
mailto:kontakt@femfund.pl
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 

Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie 

epidemii COVID-19 

FUNDATOR: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów skierowanych bezpośrednio do osób  
z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego) traktowanych jako osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz mogą być kierowane do osób w ich otoczeniu. 
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: 

• projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym 
usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego 
świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi 
deinstytucjonalizacji; 

• projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich 
dostępu. 

Powyższe typy projektów muszą być realizowane łącznie i polegają na tworzeniu 
Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać: 
- podmioty ekonomii społecznej; 
- organizacje pozarządowe; 
- instytucje rynku pracy; 
- podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne; 
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie 
podmioty; 
- państwowe jednostki budżetowe; 
- jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu 
pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami; 
- 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, 
uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie; 
- podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej; 
- uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim 
jest uczelnia. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Pula środków przeznaczonych na konkurs: ogółem 42 352 941,00 zł w tym wsparcie finansowe 
EFS: 40 000 000,00 zł, w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 352 941,00 zł; 
- Wymagany wkład własny wysokości minimum 10% wydatków kwalifikowanych; 
- Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł. Dopuszczone do ubiegania się  
o dofinansowanie są jedynie projekty, których wartość dofinansowania przekracza 
równowartość 100 000 EUR. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w terminie od 29 stycznia 2021 r. od 
godziny 0.00 do 19 lutego 2021 r. do godziny 15.30. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Projekty mogą być realizowane nie dłużej niż do 30 czerwca 2023. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/399  

 

KONTAKT:  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 34 61-714 Poznań 

tel. (61) 626 66 66 

fax (61) 626 67 44   

info@umww.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/399
mailto:info@umww.pl
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Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji  

 
FUNDATOR: 
National Endowment for Democracy 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia 
demokracji. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Wsparcie mogą uzyskać Projekty dążące do: 
- promowania i obrony praw człowieka i praworządności; 
- wspierania wolności informacji i niezależnych mediów; 
- wzmocnienia demokratycznych idei i wartości; 
- promowania odpowiedzialności i przejrzystości; 
- wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
- wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji politycznych; 
- promowania edukacji obywatelskiej; 
- wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów; 
- promowania wolności zrzeszania się; 
- wzmocnienia gospodarki rynkowej. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać lokalne, niezależne organizacje pozarządowe. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet Programu 50.000.000 USD; 
- wysokość w wsparcia maksymalnie. 50.000 USD; 
- wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
15 marca 2021 (e-mail), 26 marca 2021 (portal); 
11 czerwca 2021 (e-mail), 25 czerwca 2021 (portal). 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

National Endowment for Democracy (NED) 

1025 F Street NW, Suite 800 

Washington, DC 20004 

tel. (202) 378-9700 

info@ned.org  

 

http://www.ned.org/apply-for-grant/en/
mailto:info@ned.org
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Programu KLUB 

FUNDATOR: 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
 
CEL PROGRAMU: 
Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące 
w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra 
aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. 
Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie 
klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, 
organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne 
funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia 
sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu 
sportowego (komponenty fakultatywne). 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), 
których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Na realizację 
Programu w 2021 roku przeznacza się kwotę 40 000 000 zł. Ostateczna wysokość środków 
finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Termin składania ofert upływa 15 marca 2021 r. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2021 r 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 24 43 289  oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-

2021-r-programu 

klub?fbclid=IwAR1lgaoq528_Gtd6mfUbuSb_tJbxoYqD0f2zQps8tQaKDTb3JqjELdFGXwE.  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

 

http://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu%20klub?fbclid=IwAR1lgaoq528_Gtd6mfUbuSb_tJbxoYqD0f2zQps8tQaKDTb3JqjELdFGXwE
http://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu%20klub?fbclid=IwAR1lgaoq528_Gtd6mfUbuSb_tJbxoYqD0f2zQps8tQaKDTb3JqjELdFGXwE
http://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu%20klub?fbclid=IwAR1lgaoq528_Gtd6mfUbuSb_tJbxoYqD0f2zQps8tQaKDTb3JqjELdFGXwE
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Program Ochrona zabytków 2021 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

00-071 Warszawa 

tel. (22) 42 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3
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Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 

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

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

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

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

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

w obszarze kultury fizycznej. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

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

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

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

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

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

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

 

http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku
http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku
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Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru 

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

nadzieje olimpijskie” w 2021 roku 

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

DODATKOWE INFORMACJE: 

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

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

 

 

 

 

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

z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze 

szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek 

samorządu terytorialnego 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

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

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

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu 

ul. Senatorska 14 

00-082 Warszawa 

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

Stypendia krajowe 

Zobaczcie kilka ofert stypendiów w Polsce: 

• Stypendia MSZ w Collage of Europe 

Dla: studenci, absolwenci 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 13 stycznia 2021 r.  

contactnatolin@coleurope.eu 

 www.coleuropenatolin.eu 

 

• Program stypendialny ADAMED SmartUP – 7 edycja 

Dla: uczniowie 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2021 r.  

www.adamedsmartup.pl    

kontakt@adamedsmartup.pl  

 

• Program stypendialny Dramatopisanie 

Dla: absolwenci 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2021 r.  

 dramatopisanie@instytut-teatralny.pl 

www.instytut-teatralny.pl 

 

• Stypendium PRAKTYKA Fundacji im. Stefana Kuryłowicza 2021 

Dla: studenci, absolwenci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 17 stycznia 2021 r.  

praktyka@fundacja-sk.pl 

www.fundacja-sk.pl/praktyka-opis 

 

• Malanów – stypendium sportowe 

Dla: uczniowie, studenci, inni 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2021 r.  

gmina@malanow.pl 

www.malanow.pl 

 

mailto:contactnatolin@coleurope.eu
%20www.coleuropenatolin.eu
http://www.adamedsmartup.pl/
mailto:kontakt@adamedsmartup.pl
mailto:dramatopisanie@instytut-teatralny.pl
www.instytut-teatralny.pl
mailto:praktyka@fundacja-sk.pl
www.fundacja-sk.pl/praktyka-opis
mailto:gmina@malanow.pl
www.malanow.pl
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• Program stypendialny Akademeia High School 2020/2021 

              Dla: uczniowie 

               Zasięg: ogólnopolskie  

               Termin składania wniosków: 28 lutego 2021 r. 

                office@akademeia.edu.pl 

                www.akademeia.edu.pl 

 

• Stypendia Rządu RP dla Młodych Naukowców 

Dla: absolwenci, doktoranci, naukowcy 

 Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r. 

stypendia.studium@uw.edu.pl  

www.studium.uw.edu.pl  

 

• Program Stypendialny Fundacji Śnieżki Twoja Szansa 

Dla: uczniowie, studenci  

Zasięg: ogólnopolski 

Termin składania wniosków: 31 września 2021 r.  

fundacja@twojaszansa.org.pl  

www.twojaszansa.org.pl   

 

Stypendia zagraniczne 

Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych: 

 

• McGraw Fellowship – stypendium dla dziennikarzy biznesowych 2021 
Dla: absolwenci, inni 
Zasięg: Cały świat  
Termin składania wniosków:15 stycznia 2020 r.  
www.mcgrawcenter.org 

 

• Program stypendialny Beyond Borders 2020/21 
Dla: studenci, doktoranci 
Zasięg: Cały świat  
Termin składania wniosków:15 stycznia 2020 r.  
bartels@zeit-stiftung.de 
beyondborders.zeit-stiftung.de 

 
 
 
 

http://www.akademeia.edu.pl/
mailto:stypendia.studium@uw.edu.pl
http://www.studium.uw.edu.pl/
mailto:fundacja@twojaszansa.org.pl
http://www.twojaszansa.org.pl/
mailto:bartels@zeit-stiftung.de
www.beyondborders.zeit-stiftung.de
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• Program Clinton Global Initiative University dla studentów zaangażowanych społecznie 
2021 
Dla: studenci 
Zasięg: Cały świat  
Termin składania wniosków:15 stycznia 2020 r.  
cgiu@clintonglobalinitiative.org 
www.clintonfoundation.org 

 

• Stypendia podoktorskie IMMANA 2021/22 
Dla: naukowcy 
Zasięg: Cały świat  
Termin składania wniosków: 1 lutego 2020 r.  
immanafellowships@tufts.edu 
immana.lcirah.ac.uk 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cgiu@clintonglobalinitiative.org
www.clintonfoundation.org
mailto:immanafellowships@tufts.edu
immana.lcirah.ac.uk
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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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


