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Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

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

formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, 

mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych.  

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność 

swojej  organizacji:  stowarzyszenia,  fundacji   

czy  klubu sportowego. Na stronie www.ngo.leszno.pl  

w zakładce FUNDUSZE  zamieszczane  są informacje    

o  aktualnych   konkursach i dotacjach.   

Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je 

zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na naszą 

stronę!   

  

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

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

z niej skorzystać!   

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna 

prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie:  

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

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

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

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych;  

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.  

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  

KONTAKT:   

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

Urząd Miasta Leszna  

Al. Jana Pawła II 21 a  

Tel. 65 529 54 03  
  

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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  Aktualne konkursy  
  

 

Program Inwestycji Strategicznych 
 

Dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich 

związki. Największą szansę na dofinansowanie mają m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-

kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy też 

inwestycje w gospodarowanie odpadami. Wnioski należy składać do 15 sierpnia 2021 r. 

 

ORGANIZATOR: Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

CEL KONKURSU: 

Celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i 

miasta lub ich związki. 

JST/związek JST może złożyć maks. 3 wnioski o dofinansowanie w jednej edycji naboru: 

– pierwszy wniosek nie ma kwotowego ograniczenia, 

– kwota drugiego wniosku nie może przekroczyć 30 mln złotych, 

– kwota trzeciego nie może przekroczyć 5 mln zł. 

Sposób wypłacania dofinansowania: 

1. W przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po 

zakończeniu inwestycji. 

2. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 

transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów 

inwestycji). 

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach 

wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu dostępne będą dwa 

okna płatnicze. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadania inwestycyjne w ramach obszarów pogrupowanych od najbardziej do najmniej 

priorytetowych. 

Priorytet 1: 

1. Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej. 

2. Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni. 

3. Budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego. 

4. Budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego. 

5. Budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, 

przetwarzanie biologiczne, segregacja. 

6. Odnawialne źródła energii. 

Priorytet 2: 

1. Tabor z napędem zeroemisyjnym. 

2. Budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego. 
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3. Budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej. 

4. Budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej. 

5. Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych. 

6. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych. 

7. Innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce. 

8. Rewitalizacja obszarów miejskich. 

9. Budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej. 

10. Budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej. 

Priorytet 3: 

1. Budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej. 

2. Budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni. 

3. Budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej. 

4. Budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego. 

5. Tabor transportu kolejowego. 

6. Tabor transportu tramwajowego. 

7. Tabor z napędem niskoemisyjnym. 

8. Budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej. 

9. Gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie. 

10. Budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego. 

11. Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej. 

12. Budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej. 

13. Rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych. 

Priorytet 4: 

1. Tabor zbiorowego transportu drogowego. 

2. Tabor zbiorowego transportu wodnego. 

3. Budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości. 

5. Budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych. 

6. Inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Związki jednostek samorządu terytorialnego.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

- priorytet 1: maks. 95% wartości inwestycji,  

- priorytet 2: maks. 90% wartości inwestycji,  

- priorytet 3: maks. 85% wartości inwestycji,  

- priorytet 4: maks. 80% wartości inwestycji. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać do 15 sierpnia 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.bgk.pl/aktualnosc/zmiany-w-rzadowym-funduszu-polski-lad-program-inwestycji-

strategicznych/?p=&cHash=4dfc5390e8db954dcdb87177d91ed7b0  

 

KONTAKT: 

Krzysztof Antczak  

22 475 20 00 

Katarzyna Dworska  

22 475 20 00 

 

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

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu naboru 

zgłoszeń w ramach proekologicznego konkursu fotograficznego dla dzieci ze szkół 

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

Nabór prac konkursowych trwa do 16 sierpnia 2021 r. 

 

FUNDATOR: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

O KONKURSIE: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu naboru 

zgłoszeń w ramach proekologicznego konkursu fotograficznego dla dzieci ze szkół 

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

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

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

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

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

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

 

CEL KONKURSU: 

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

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

przestrzeń lokalną, a szczególnie pobliskie środowisko przyrodnicze. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: 

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

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

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

opiekuna prawnego. 

 

http://www.bgk.pl/aktualnosc/zmiany-w-rzadowym-funduszu-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych/?p=&cHash=4dfc5390e8db954dcdb87177d91ed7b0
http://www.bgk.pl/aktualnosc/zmiany-w-rzadowym-funduszu-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych/?p=&cHash=4dfc5390e8db954dcdb87177d91ed7b0
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NAGRODY:  

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

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

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

wartościowymi nagrodami rzeczowymi. 

 

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że zdjęcia 

zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać wykorzystane w kalendarzach lub innych 

wydawnictwach realizowanych przez ARiMR. 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH: 

Nabór prac konkursowych trwa do 16 sierpnia 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

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

 

KONTAKT: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oddział wielkopolski 

ul. Strzeszyńska 36, Poznań 

Sekretariat  tel. 61 84 53 833, 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

 

Program ma na celu wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez 

wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać 

biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury oraz inne 

samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do 

rejestru instytucji kultury). Wnioski należy składać do 16 sierpnia 2021 r.  

 

ORGANIZATOR: Biblioteka Narodowa 

 

O PROGRAMIE: 

Nabór wniosków jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

i jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Grupa 

docelowa: czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 

2.0. będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych 

obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości 

wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające 

użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub 

synchrobooków także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na 

dobę i 7 dni w tygodniu. 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html
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Wnioskodawcy, w których wnioskach stwierdzono błędy o charakterze formalno-prawnym, 

otrzymują na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych 

błędach i mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji przez 

organizatorów. 

 

CEL PROGRAMU: 

Program ma na celu wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez 

wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać 

biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury oraz inne 

samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do 

rejestru instytucji kultury). 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Publikacje w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki 

mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimedia, publikacje nutowe  

i kartograficzne, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze 

wydanie czy wznowienie, drukowane czasopisma kulturalne i społecznokulturalne,  

o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika 

do rocznika, 

2. Usługę zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub 

synchrobooków. 

Środki nie mogą zostać przeznaczone na zakup podręczników szkolnych, bryków, skrótów  

i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, 

kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, książek  

i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, gazet, czasopism regionalnych, 

czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do 

rejestru instytucji kultury); 

2. Inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane 

do rejestru instytucji kultury), 

które na dzień składania wniosku o dofinansowanie korzystają przynajmniej z jednego 

terminala cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Min. 1.500 zł, 20-50-%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać do 16 sierpnia 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-

zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2021  

 

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2021
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2021


     

8  

   

KONTAKT: 

Zespół do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 

lata 2021-2025”,  
Krystyna Grabowska 

T: (22) 608 28 38  

k.grabowska@bn.org.pl  

 

Przedłużono termin naboru wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju 

Międzynarodowych Domów Spotkań 
 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

przedłużył termin naboru wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju 

Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, edycja 2021. Termin naboru wniosków 

w ramach konkursu został przedłużony do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 09:00. 

 

ORGANIZATOR: Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

 

CEL KONKURSU: 

Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami 

w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie 

dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski. 

 

Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci MDS, dysponującej wysokiej jakości 

ofertą programową, spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego, 

podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz rynku pracy i edukacji. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów: 

1. Priorytet 1 Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań 

• Ścieżka 1a: Wsparcie działalności programowej istniejących międzynarodowych 
domów spotkań, 

• Ścieżka 1b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego istniejących międzynarodowych 
domów spotkań. 

2. Priorytet 2 Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań 

• Ścieżka 2a: Wsparcie działalności programowej nowopowstających 
międzynarodowych domów spotkań, 

• Ścieżka 2b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających 
międzynarodowych domów spotkań. 

mailto:k.grabowska@bn.org.pl
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w Konkursie są: 

• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w 
szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki 
stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych 
posiadające osobowość prawną, 

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
ustawy 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, 

• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 

• spółdzielnie socjalne, 
• koła gospodyń wiejskich. 

Uprawniona organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach Konkursu wyniesie w 

2021 r. 2 707 500 zł oraz szacunkowo 2 707 500 zł w 2022 r. i szacunkowo 2 707 500 zł w 2023 

r. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 09:00. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://niw.gov.pl/miedzynarodowe-domy-spotkan-edycja-2021-wydluzenie-terminu/ 

 

KONTAKT: 

Szczegółowe informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów 

Spotkań Edycja 2021 będzie można uzyskać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 

601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: 

mds@niw.gov.pl 

 

 

 

 

 

https://niw.gov.pl/miedzynarodowe-domy-spotkan-edycja-2021-wydluzenie-terminu/
mailto:mds@niw.gov.pl
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Granty na innowacje społeczne dla osób starszych oraz z 

niepełnosprawnościami 
 

Inkubator Innowacji Społecznych, realizuje Projekt „INNOES- – program grantowy na rzecz 

innowacji społecznych w obszarze dostępności” współfinansowany ze środków EFS  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma na celu 

wsparcie finansowe i merytoryczne w wypracowaniu pomysłów na innowacyjne 

rozwiązania w obszarach dostępności dla osób starszych z ograniczoną mobilnością lub/i 

percepcją lub osób z niepełnosprawnościami – nabór do 20 sierpnia 

 

FUNDATOR: Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 

O PROGRAMIE: Innowacje społeczne rozumiane są jako nowe, bardziej skuteczne metody  

i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych w obszarze dostępności na rzecz osób 

starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami, 

polegające na tworzeniu i testowaniu nowych rozwiązań lub usprawnianiu już istniejących, 

przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą "więcej za mniej". 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• Osoba fizyczna (min. 18 lat) lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co 
najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak też 
działająca w sformalizowanej strukturze (np. stowarzyszenie, związek, etc.); 

• Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo 
co najmniej dwóch osób prawnych; 

• Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka 
osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna; 

• Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 960 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  do 20.08.2021 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://innoes.pl 

 

KONTAKT: innoes@pap.rzeszow.plotwiera się w nowej karcie, tel. 17 715 77 73 

 

 

 

 

 

 

mailto:innoes@pap.rzeszow.pl
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Przedłużono termin składania wniosków w ramach VII edycji programu Placówka  
 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przedłużył termin składania wniosków w ramach 

VII edycji programu „Placówka”.  Wnioski można składać do 21 sierpnia 2021 r. 

 

FUNDATOR: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest wspieranie poszukiwań teatralnych poprzez stworzenie finansowych  
i organizacyjnych możliwości pracy nad nimi ze środków i przy wykorzystaniu infrastruktury 
Instytutu Teatralnego. 
 
Pod pojęciem „projekt” rozumiane są propozycje obejmujące wszystkie odmiany współczesnej 
sztuki scenicznej, także łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem 
społecznym itp. Projektem może być zarówno pomysł na przedstawienie/performance, jak też 
precyzyjnie określony etap procesu twórczego, czy twórczo-badawczego. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Instytut zamierza wspierać zwłaszcza te projekty, które proponują podjęcie poszukiwań 
dążących do stworzenia oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz 
prezentujących oryginalne metody pracy, nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie 
nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego. W VII edycji programu wobec 
przedłużającej się sytuacji pandemii, przymusowego zamknięcia i utrudnionego powrotu do 
wcześniej praktykowanych form i aktywności twórczej, a także w związku z konsekwencjami 
finansowymi dla środowiska, szczególnie zależy nam na wspieraniu działań performatywnych 
realizowanych w świecie realnym lub wirtualnym (radio, Internet), które pozwolą 
twórcom/twórczyniom i odbiorcom/odbiorczyniom doświadczać tego, co najważniejsze, czyli 
spotkania (z zachowaniem obostrzeń np. fizycznego dystansu). 

Najwyżej oceniane będą te projekty, które nie będą prostym przeniesieniem, nagraniem, czy 
streamingiem, a prawdziwym poszukiwaniem nowych dróg kontaktu lub twórczym 
adaptowaniem form i narzędzi już istniejących. 

Czas realizacji projektu zależny jest od jego wymagań i możliwości Instytutu. Projekt musi być 
zrealizowany, zaprezentowany i rozliczony od lutego do grudnia kolejnego roku 
kalendarzowego (tj. w 2022 roku). 

Instytut wyklucza możliwość tzw. koprodukcji Twórców/Twórczyń z innymi instytucjami  
w trakcie uczestnictwa w programie i pracy nad projektem. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W ramach Programu wspierane będą wybrane projekty zgłaszane przez twórców/twórczynie 
lub grupy twórcze o różnorodnym statusie i charakterze, działające na terenie Polski. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: Budżet programu wynosi 100 tys. zł brutto. W VII edycji planuje się 

podzielić go na max. 3 projekty. 

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór do Programu przebiega w trzech etapach: 

• etap 1: nadesłane zgłoszenia są sprawdzane pod względem formalnym przez 
koordynatorkę i oceniane przez Komisję; wyniki etapu 1 ogłaszane są do 20 września 
2021 r.; 

• etap 2: rozmowy Komisji z wybranymi w drugim etapie Twórcami/Twórczyniami; etap 2 
odbywa się w pierwszej połowie listopada, a jego wyniki ogłaszane zostaną do końca 
listopada 2021 r.; 

• etap 3: inkubacja pomysłów; etap 3 odbywa się do końca stycznia 2022 r. Ogłoszenie 
zwycięzców następuje do 10 lutego 2022 r. 

Zgłoszenia do programu przyjmowane są Wnioski można składać do 21 sierpnia 2021 r. 
 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej 

organizatora konkursu https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-

placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/ 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jbiernacka@instytut-teatralny.pl. 
 

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
 

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii 

teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych 

dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych 

gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Wnioski należy składać do 23 sierpnia 2021 r.  

 

ORGANIZATOR: Instytut Książki 

 

CEL PROGRAMU: 

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii 

teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych 

dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych 

gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.  

Zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie 

szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na 

jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt 

komputerowy. 

 

 

 

https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/
https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/vii-edycja-programu-placowka-zglos-swoj-pomysl_2021-04-07/
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń 

peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10.000 zł.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi. 

2. Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie 

biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina 

miejska. 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w 

ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 r., w 2019 r. lub w 2020 r. 

oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura 

Bibliotek 2016–2020” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Otrzymać można 10.000 – 30.000 zł, maks. 85%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać do 23 sierpnia 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,rozpoczyna-sie-kolejna-edycja-programu-kraszewski-

komputery-dla 

bibliotek,6521.html?fbclid=IwAR0Jv1L7At1NjG5bBcMM6PiAXhY9qVPTjK18hsKCXjfNErcH8d3N

ak6_PTk  

 

KONTAKT: 

Instytut Książki 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, Kraków 

Anna Zagórska 

a.zagorska@instytutksiazki.pl 

T: 694 268 148 

 

Nabór do konkursu grantowego: BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW 
 

Fundacja Santander ogłosiła nabór do konkursu grantowego: BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW. 

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

 

FUNDATOR: Fundacja Santander  

 

O PROGRAMIE: 

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

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

http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,rozpoczyna-sie-kolejna-edycja-programu-kraszewski-komputery-dla%20bibliotek,6521.html?fbclid=IwAR0Jv1L7At1NjG5bBcMM6PiAXhY9qVPTjK18hsKCXjfNErcH8d3Nak6_PTk
http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,rozpoczyna-sie-kolejna-edycja-programu-kraszewski-komputery-dla%20bibliotek,6521.html?fbclid=IwAR0Jv1L7At1NjG5bBcMM6PiAXhY9qVPTjK18hsKCXjfNErcH8d3Nak6_PTk
http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,rozpoczyna-sie-kolejna-edycja-programu-kraszewski-komputery-dla%20bibliotek,6521.html?fbclid=IwAR0Jv1L7At1NjG5bBcMM6PiAXhY9qVPTjK18hsKCXjfNErcH8d3Nak6_PTk
http://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,rozpoczyna-sie-kolejna-edycja-programu-kraszewski-komputery-dla%20bibliotek,6521.html?fbclid=IwAR0Jv1L7At1NjG5bBcMM6PiAXhY9qVPTjK18hsKCXjfNErcH8d3Nak6_PTk
mailto:a.zagorska@instytutksiazki.pl
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m.in. efekty pandemii COVID-19. 15 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie w 

wysokości 10 tysięcy złotych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

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

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

• nieśmiałość 
• wycofanie 
• zagubienie 
• zahamowanie w relacjach z rówieśnikami, 
• trudności  w szkole 
• samotność 
• depresja dziecięca i młodzieżowa 
• uzależnienie od komputerów, mediów społecznościowych ale i substancji 

psychoaktywnych. 

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

Tworząc projekt warto wspomóc się różnymi formami terapeutycznymi takimi jak: terapia 
zajęciowa (Ergoterapia, Socjoterapia, Arteterapia), która kształtuje u osoby korzystającej z tej 
formy terapeutycznej pewne postawy i za pomocą określonych czynności wyucza go nowych 
umiejętności. 

Najwyżej punktowane będą te programy, które merytorycznie będą odpowiadały założeniom 
dla danej grupy dzieci i młodzieży, ale również  zaskoczą swoją innowacyjnością. Warto 
pamiętać, że grupa dzieci czy młodzieży jest grupą wdzięczną, ale i wymagającą pod względem 
twórczości i pomysłowości. 

Czas trwania takich zajęć jest określony w zależności postawionych celów i założeń, jednak 
trzeba zwrócić uwagę, że im dłuższy czas trwania warsztatów terapeutycznych tym większa 
szansa na ugruntowaniu nowych przekonań (nie mniej niż 8 spotkań grupowych). 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. 

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

podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: 15 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 

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

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do dnia 23 sierpnia 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 września 2021 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego 
ul. Aleja Jana Pawła II 17 
00-854 Warszawa 
e-mail: fundacja@santander.pl 
Telefony: 
22 586 89 99 – programy grantowe 
 

Samochody Volkswagen dla jednostek OSP 
 

Trwa nabór wniosków w ramach projektu wsparcia działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

(OSP) przez firmę Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. (VWFS). Program przewiduje 

przekazanie jednostkom OSP 30 samochodów Volkswagen Transporter T6 TDI, L2H1 4Motion. 

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie działalności operacyjnej OSP na rzecz ograniczenia 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, zapobiegania i walki z suszą oraz zagrożeniem 

pożarowym – 23 sierpnia 2021 r. 

 

ORGANIZATOR: 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

 

O PROGRAMIE: 

Trwa nabór wniosków w ramach projektu wsparcia działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

(OSP) przez firmę Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. (VWFS). Program przewiduje 

przekazanie jednostkom OSP 30 samochodów Volkswagen Transporter T6 TDI, L2H1 4Motion. 

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie działalności operacyjnej OSP na rzecz ograniczenia 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, zapobiegania i walki z suszą oraz zagrożeniem 

pożarowym. Program jest realizowany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 

Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. 

W bieżącej, drugiej edycji programu hasłem przewodnim jest bezpieczeństwo. 

Warunkiem przystąpienia Ochotniczej Straży Pożarnej do programu jest przesłanie 

wypełnionego wniosku. 

 

 

 

https://fundacja.santander.pl/2021/07/06/rusza-bank-dzieciecych-usmiechow/
mailto:%20fundacja@santander.pl
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do uczestnictwa w programie organizatorzy zachęcają przede wszystkim jednostki OSP, które 

w ramach pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzą działania edukacyjne i chcą w trakcie programu 

udostępnienia pojazdów przyłączyć się do działań ZOSP RP i VWFS w tym niezwykle istotnym 

obszarze, jakim jest promocja bezpieczeństwa. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

W ramach II Edycji VWFS przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym do bezpłatnego 

użytkowania na podstawie Umowy użyczenia 10 samochodów Volkswagen Transporter T6 

TDI, L2H1 4Motion oraz 10 Volkswagen Caddy 2.0 TDI w celu wspierania działalności 

prewencyjnej i edukacyjnej. 

Do każdego pojazdu dołączona zostanie karta paliwowa z limitem kwotowym w wysokości 500 

zł miesięcznie do wykorzystania na stacjach paliw BP. 

Okres użyczenia wynosi 6 miesięcy a przewidywany termin wydania pojazdów to wrzesień br. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można przesyłać na adres zg@zosprp.pl do 23 

sierpnia 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.zosprp.pl/?q=content/volkswagen-financial-services-polska-sp-z-oo-uzycza-osp-20-

samochodow-volkswagen-nabor-do-ii  

 

KONTAKT: 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny 

ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa 

Centrala 22 509 50 50, 22 826-52-91/92 
 

Konkurs POWER: Działanie 4.1 Innowacje społeczne 
 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO 

WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-034/21 na skalowanie innowacji społecznych 

w obszarze kształcenia zawodowego. – 31 sierpnia 2021 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

CEL KONKURSU:  

Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które 

zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz 

tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę. 

 

 

http://www.zosprp.pl/?q=content/volkswagen-financial-services-polska-sp-z-oo-uzycza-osp-20-samochodow-volkswagen-nabor-do-ii
http://www.zosprp.pl/?q=content/volkswagen-financial-services-polska-sp-z-oo-uzycza-osp-20-samochodow-volkswagen-nabor-do-ii
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają 
niebawem rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji 
społecznych. Polega on na przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji 
osób z grup docelowych.  

Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań 
mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce. 

Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej  
3 innowacje, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób 
dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych 
rozwiązań na szerszą skalę. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

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

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

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

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączny budżet 2,5 mln PLN. Kwota dofinansowania nieznana.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 sierpnia 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy 

niż 30.06.2023 r 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

 

KONTAKT: 

konkurs.mikro@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 022 273 83 38 
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Konkurs stypendialny w ramach Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego 

 
FUNDATOR: Fundacja Integracja 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnościami w wieku  
18-35 lat, zaangażowanych w rozwój inicjatyw obywatelskich na rzecz integracji i rozwoju osób 
z niepełnosprawnościami, realizowanych przez organizacje pozarządowe, których siedziba 
znajduje się w miejscowości do 20 000 mieszkańców. 
Wnioski oceniane są przez Kapitułę Konkursu powoływaną przez Organizatora. Podczas oceny 
wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę: 
- zaangażowanie aplikujących o stypendium w realizację inicjatyw obywatelskich; 
- ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium. 
Dla Kapituły istotny jest całokształt doświadczeń życiowych osób aplikujących w kontekście 
zaangażowania społecznego. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać osoby prywatne/organizacje pozarządowe.  
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Roczne stypendium wynosi 10 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 sierpnia 2021 roku. 
 
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.stypendiumpiotra.pl  

 

KONTAKT: 

Fundacja Integracja 

ul. Andersa 13 00-159 Warszawa  

tel.: 22 530 65 70 

integracja@integracja.org  

 

Konkurs wniosków dotyczący programów terapeutycznych 
 

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków 

na realizację w 2021 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanego ze 

środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Termin składania wniosków 

upływa 31 sierpnia 2021 r. 

 

FUNDATOR: Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

 

 

http://www.stypendiumpiotra.pl/
mailto:integracja@integracja.org
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O PROGRAMIE: 

Konkurs realizowany jest w ramach Celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień. 

Zadanie NPZ: Uzależnienia od narkotyków. 

Zwiększanie liczby programów terapeutycznych skierowanych do użytkowników przetworów 

konopi i osób uzależnionych od nich. 

Nazwa zadania konkursowego: Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie  

i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Przedmiotem zadania jest prowadzenie kompleksowego programu terapii dla osób 

używających szkodliwie i uzależnionych od przetworów od konopi oraz ich rodzin i bliskich 

uwzględniającego: 

• realizację programu Candis zgodnie z założeniami i podręcznikiem programu 
Candis przez realizatorów posiadających certyfikat uprawniający do 
prowadzenia programu; 

• pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne indywidualne i grupowe; 
• wsparcie psychologiczne skierowane do rodzin i bliskich; 
• poradnictwo prawne i socjalne; 
• konsultacje psychiatryczne; 
• przeprowadzenie ewaluacji procesu. Rekomendowane jest przeprowadzenie 

ewaluacji wyników; 
• monitorowanie i ewaluacja programu Candis na podstawie przekazanych ankiet 

ewaluacyjnych we współpracy z Biurem. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 183), 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. z 2020 r., poz. 1057 z póżn. zm.), które spełniają 

dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy opisie zadania konkursowego. 

 

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 tym zadaniu konkursowym. Wnioskodawcy ubiegający się wspólnie 

o dofinansowanie realizacji zadania składają jeden wniosek. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w 

roku 2021 wynosi 128 874,80 zł. Od Wnioskodawcy wymagany jest wkład własny wynoszący 

minimum 5% całkowitych kosztów projektu. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Zadanie należy zrealizować w terminie od 8 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11792968  
 

Konkursy na krótkie komiksy Norwid/Lem 
 

Dom Literatury w Łodzi ogłasza dwa konkursy na krótkie komiksy z okazji roku Cypriana Kamila 

Norwida oraz Stanisława Lema. Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku 

polskim. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej  

i fotografii.  Termin nadsyłania prac upływa z dniem 5 września 2021 r. 

 

FUNDATOR: Dom Literatury w Łodzi, projekt jest realizowany z dotacji Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

 

O KONKURSIE: 

Konkurs jest otwarty i ma zasięg międzynarodowy. Nadesłane na konkurs prace mogą być 

wyłącznie w języku polskim. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki 

komputerowej i fotografii. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu zgodnego z 

tematem: „Norwid”. Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on: 

– postaci i biografii Cypriana Kamila Norwida; 

– bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości; 

– jego związku z Polską. 

 

NAGRODA: 

Pula nagród na jeden konkurs wynosi 6 000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 5 września 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.dom-literatury.pl/norwid-lem-komiks-2021/  

 

KONTAKT: 

Dom Literatury w Łodzi 

ul. Roosevelta 17 

90–056 Łódź 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11792968
http://www.dom-literatury.pl/norwid-lem-komiks-2021/
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tel. 42 636 68 38 

kontakt@dom-literatury.pl 

dom-literatury.pl 

 

Program małych grantów sieci FARE (Small grants) 
 

Program małych grantów sieci FARE (Small grants) ma na celu finansowanie działań 

realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. 

Termin składania wniosków upływa 5 września 2021 r. 

 

FUNDATOR: Fare network Stichting 

 

CEL KONKURSU: 

Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne  

i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej. 

 

Podejmowane działania powinny jasno przeciwstawiać się dyskryminacji i promować sport 

jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty promujące 

włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, uchodźców, 

osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób niepełnosprawnych. Projekt 

może poruszać kilka tych kwestii na raz. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z 

poniższych priorytetów: 

1. Walka z dyskryminacją w piłce nożnej 
2. Promowanie różnorodności w piłce nożnej 
3. Wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu 
4. Rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu 
5. Wykorzystanie piłki nożnej jako narzędzia integracji społecznej, edukacji i 

wzmocnienia potencjału. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Program jest otwarty dla wszystkich formalnych lub nieformalnych grup lub organizacji, które 

chcą walczyć z dyskryminacją w piłce nożnej i poprzez nią. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

W ramach programu małych grantów jeden wnioskodawca może otrzymać grant w 

wysokości do 500 euro. 

 

 

 

mailto:kontakt@dom-literatury.pl
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 5 września 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Wszystkie działania wspierane w ramach programu Małych Grantów muszą być realizowane 

podczas tygodni #FootballPeople w październiku 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/small-grants-2/ 

 

KONTAKT: 

Fare network Stichting 

Kanaalstaat 82A 

Amsterdam 1054 XL 

Netherlands 

info@farenet.org 

 

Program Kreatywna Europa: projekty współpracy europejskiej 
 

Projekty współpracy europejskiej to obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte 

na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty 

powinny przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania 

publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu 

węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania technologii w kulturze, budowania potencjału 

sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora, takich jak architektura czy dziedzictwo 

kulturowe. – 7 września 2021 r. 

 

FUNDATOR: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury 

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

• wzmocnienie transnarodowego tworzenia i obiegu europejskich dzieł i artystów; 

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

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty powinny przyczyniać się do realizacji następujących celów: 

• wzmocnienie transnarodowego tworzenia i obiegu europejskich dzieł i artystów; 

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

 

https://www.farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/small-grants-2/
mailto:info@farenet.org
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W ramach schematu Projekty współpracy europejskiej aplikować mogą publiczne i prywatne 

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

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

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

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

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 2 mln EUR 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 7 września 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

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

details/crea-cult-2021-coop-

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

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

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

ion=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDat

eLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDeliv

ery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTable

PageState 

 

Konkurs Nauczyciel Jutr@ 
 

 ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” ogłasza konkurs dla nauczycieli, którzy wyróżniają 

się spośród innych otwartą postawą i dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji. Termin 

zgłoszeń upływa 10 września 2021 r.  

 

FUNDATOR:  ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” 

 

CEL KONKURSU: 

Wyłonienie laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się: 

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

metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym. 

2. Dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych  i 

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

bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Nagrodę otrzymają nauczyciele, którzy w swojej pracy wyróżniają się: 

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

metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym; 

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

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

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

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

ponadpodstawowych, oraz placówek oświatowych. Uczestników konkursu, jeśli sami nie 

zgłoszą swojego udziału, mogą zgłaszać również inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek 

oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub 

nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji  

i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Nagroda główna to inspirująca wizyta studyjna w szkole poza granicami Polski 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 wrzesień 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://glos.pl/nauczycieljutra  

 

KONTAKT: 

Pytania i problemy techniczne związane z formularzem 
zgłoszeniowym: pomoc_nauczycieljutra@glos.pl  
Pytania dotyczące Konkursu: nauczycieljutra@glos.pl 

 

Generator Dostępności: V tura naboru zgłoszeń – trwa nabór wniosków 
 

Podejmij wyzwanie i zgłoś się do nas! Ogłaszamy V turę naboru do Inkubatora 

„Generator Dostępności”. Poszukujemy nowych rozwiązań służących poprawie 

dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób 

starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Zapraszamy do inkubatora każdego: 

osoby, organizacje, instytucje oraz firmy z całej Polski, które chcą tworzyć i rozwijać 

nowatorskie rozwiązania. Zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz 

finansowe. Zależy nam na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy dobrze znają 

sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą pracować - 15 września 2021 r. 

 

FUNDATOR: Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

https://glos.pl/nauczycieljutra
mailto:pomoc_nauczycieljutra@glos.pl
mailto:nauczycieljutra@glos.pl
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CEL KONKURSU:  

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną 

objęci wsparciem inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania 

odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. Autorzy najlepszych 

pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych 

rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Pod kątem merytorycznym Komisja Oceny Innowacji będzie analizować następujące kryteria: 

• Innowacyjność, oryginalność podejścia do problemu/rozwiązania; 
• Znajomość problemu, trafność wniosków w odniesieniu do potrzeb grupy 

docelowej rozwiązania; 
• Doświadczenie, zasoby, potencjał innowatora rozwiązania; 
• Motywacja do realizacji innowacji rozwiązania; 
• Użyteczność proponowanego pomysłu, potencjał w zakresie realnego rozwiązania 

opisanych problemów, zakładanych rezultatów. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup 

nieformalnych z całej Polski. Każdy innowator może przesłać w jednej turze maksymalnie 

cztery zgłoszenia. Grupa nieformalna składa się z co najmniej 2 osób. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 35 tys. PLN  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15.09.2021 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://innowacje.spoldzielnie.org/2021/08/16/generator-dostepnosci-v-tura-naboru-

zgloszen-ogloszenie-o-naborze/ 

 

KONTAKT: 

generator@spoldzielnie.org 

tel. 515 323 393, 61 887 11 66 

 

Konkurs Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca 
 

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił konkurs na ofertę instytucji/organizacji goszczącej  

w ramach programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3 realizowanego w 2022 roku wspólnie 

z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L. Oferty należy przesyłać do 

dnia 15 września 2021 r. 

 

ORGANIZATOR: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 
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CEL KONKURSU: 

Celem projektu jest wsparcie produkcyjno-rezydencyjne dla artystów z Polski i Luksemburga, 

nawiązanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy środowiskami tanecznymi oraz zwiększenie 

obecności tańca w świadomości mieszkańców obu krajów. Dzięki temu artyści mają możliwość 

przyjrzenia się własnej praktyce choreograficznej z nowej perspektywy. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Przedmiotem oferty/projektu jest zorganizowanie przez Oferenta w jego siedzibie 15-dniowej 

rezydencji dla artystów z Luksemburga (maksymalnie 3 osoby) działających w obszarze sztuki 

tańca i sztuk widowiskowych. Zakończeniem rezydencji będzie otwarty dla publiczności pokaz 

pracy. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Uprawnionymi Oferentami są podmioty prawa polskiego – samorządowe jednostki kultury, 

organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz uczelnie publiczne prowadzące 

kształcenie w dziedzinie sztuki i dyscyplin artystycznych dysponujące infrastrukturą i zapleczem 

technicznym umożliwiającym realizację pobytu rezydencyjnego i prezentacji pracy na 

zakończenie rezydencji. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

W ramach Projektu Instytut dofinansuje wybraną w drodze Konkursu Ofertę maksymalną kwotą 

7000 zł. Oferent jest zobowiązany wykazać w składanym budżecie wkład własny w realizację 

Projektu (finansowy lub wyceniony wkład rzeczowy). 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Oferty należy przesyłać do dnia 15 września 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://nimit.pl/aktualnosci/project-2-3-ogloszenie-naboru-na-instytucje-organizacje-

goszczaca-w-2022-roku/ 

 

KONTAKT: 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: 

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki  

i Tańca 

Mateusz Czekaj – koordynator projektu 

Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji: mateusz.czekaj@nimit.pl 

 

 

 
 

https://nimit.pl/aktualnosci/project-2-3-ogloszenie-naboru-na-instytucje-organizacje-goszczaca-w-2022-roku/
https://nimit.pl/aktualnosci/project-2-3-ogloszenie-naboru-na-instytucje-organizacje-goszczaca-w-2022-roku/
mailto:mateusz.czekaj@nimit.pl
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Dotacje w ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc 
 

Po rocznej przerwie PZU wznawił akcję prewencyjną Pomoc To Moc. Będzie nam 

przyświecać hasło: „Zdrowa i bezpieczna rodzina”. Koncentrujemy się na wspieraniu 

inicjatyw służących ochronie zdrowia oraz poprawie bezpieczeństwa. Na wnioski czekamy 

do 17 września 2021 r. 

 

FUNDATOR: PZU SA 

O PROGRAMIE: Troska o zdrowie i zdrowy tryb życia nabrały szczególnej wagi po okresie 

pandemii, gdy z powodu obostrzeń spędzaliśmy więcej czasu w domach, mieliśmy mniej ruchu, 

zamknięte były kluby fitness, siłownie i ośrodki sportowe. Ograniczony był także dostęp do 

badań profilaktycznych. W konsekwencji pogorszył się stan naszego zdrowia. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dlatego podejmując tegoroczną akcję Pomoc To Moc, stawiamy na inicjatywy, które prowadzą 
do zmniejszania zagrożeń zdrowotnych i promują zdrowy tryb życia, zwłaszcza aktywność 
fizyczną. Realizowane projekty mają zachęcać do takiej aktywności całe rodziny i edukować  
w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 

Stawiamy także na bezpieczeństwo – to na ulicy i to w domu, w którym my sami i nasze dzieci 
korzystamy z Internetu. Będziemy wspierać projekty, które służą poprawie tego 
bezpieczeństwa dzięki edukacji, a także poprawie infrastruktury w miejscach publicznych. 

Szczególne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo i wygoda osób starszych  
i z niepełnosprawnościami. Dlatego na nasze wsparcie mogą liczyć takie projekty, jak montaż 
podjazdów, kładek, balustrad i innych elementów podnoszących bezpieczeństwo  
i ułatwiających poruszanie się osobom z ograniczoną zdolnością ruchową.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach; 

b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o 

stowarzyszeniach;  

c) uczniowskie kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie,  

d) podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 3 tys. do 20 tys. PLN  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 17 września 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://pomoctomoc.pzu.pl/aktualnosci/szczegoly/rozpoczynamy-nabor-wnioskow 

https://pomoctomoc.pzu.pl/aktualnosci/szczegoly/rozpoczynamy-nabor-wnioskow
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Program dotacyjny „Certyfikat dla małych księgarni” 

 
Trwa nabór wniosków do programu „Certyfikat dla małych księgarni” realizowanego przez 

Instytut Książki. Wsparcie finansowe zadania obejmuje kwotę do 30 tys. zł, przy czym wkład 

własny nie jest wymagany. Nabór potrwa do 17 września. Celem nowego programu jest 

wsparcie małych niezależnych księgarni, które są nie tylko kluczowym elementem rynku 

książki, ale także odgrywają rolę kulturotwórczą. – 17 września 

 

FUNDATOR: Instytut Książki 

 

CEL KONKURSU: Celem programu jest wsparcie małych niezależnych księgarni, które są nie 

tylko kluczowym elementem rynku książki, ale także odgrywają rolę kulturotwórczą  

i uzupełniają biblioteki w zapewnianiu dostępu do kultury literackiej. Program ma również 

stanowić pomoc w obecnej sytuacji epidemicznej. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Cele strategiczne programu obejmują: 

• zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni; 

• zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo; 

• wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych 
społeczności; 

• zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich 
bieżącej działalności; 

• promocję twórczości polskich autorów; 

• zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni; 

• pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1) przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro- bądź małego przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo  przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

162); 

2) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji  współprowadzonych przez 

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu); 

3) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 1057); 

4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 30 tys. PLN 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 17 września 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: do 31 grudnia 2021 roku 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,certyfikat-dla-malych-

ksiegarni,46.html. 

 

KONTAKT: 

Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 694 268 148 

Beata Najbar, mail: b.najbar@instytutksiazki.pl 
 

Pomoc To Moc 
 

Akcja realizowana jest w ramach funduszu prewencyjnego PZU SA. Hasło tegorocznej edycji 

akcji to: „Zdrowa i bezpieczna rodzina”.Cel: zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie 

skutków wypadków ubezpieczeniowych. – 17 września 2021 r. 

 

ORGANIZATOR: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) 

 

CEL AKCJI: 

Celem akcji jest zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków 

ubezpieczeniowych. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Inicjatywy służące ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej oraz promujące zdrowy tryb 

życia i poprawę bezpieczeństwa. 

Działania, które podlegają dofinansowaniu: 

1. Zdrowy i aktywny styl życia oraz ochrona zdrowia: 

– cykliczne akcje profilaktyczne i edukacyjne, programy i projekty z udziałem profesjonalisty, 

promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej, konsultacje i warsztaty; 

– badania profilaktyczne, kontrola zdrowotna; 

– działania na rzecz ochrony i wspierania zdrowia psychicznego; 

– zajęcia związane z aktywnością ruchową, przede wszystkim na świeżym powietrzu. 

2. Wspomaganie powrotu do zdrowia: 

– pomoc osobom, które przebyły Covid-19 lub które chorują; 

– treningi wytrzymałościowe, marszowe, oddechowe, ćwiczenia; 

– budowa infrastruktury, np. tężni, siłowni plenerowych, ścieżek zdrowia; 

– wsparcie dla osób chorych lub przebywających na kwarantannie (głównie seniorów) w 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb. 

3. Z myślą o bezpieczeństwie. 
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Cykliczne spotkania edukacyjne, warsztaty, programy i projekty z udziałem profesjonalisty z 

zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa: 

– budowa i doposażenie miasteczek ruchu drogowego; 

– zajęcia edukacyjne, warsztaty, akcje i inne inicjatywy mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, propagowanie bezpiecznych zachowań, m.in. wśród 

pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych; 

– wyposażenie pieszych, rowerzystów i innych użytkowników dróg w akcesoria odblaskowe i 

ochronne; 

– szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w internecie; 

– akcje informacyjne i edukacyjne na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w internecie dla dzieci i 

seniorów. 

4. Pierwsza pomoc. 

Wspieranie działań z obszaru udzielania pierwszej pomocy: 

– szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej; 

– zakup sprzętu ratunkowego i szkoleniowego (apteczki, torby medyczne, defibrylatory itp.). 

5. Poprawa infrastruktury i doposażenie miejsc publicznych. 

Dofinansowanie działań na rzecz dzieci oraz osób starszych i z ograniczoną zdolnością 

ruchową: 

– budowa albo montaż pochylni, podjazdów, kładek, uchwytów, specjalnych oznaczeń 

fakturowych (piktogramów) i kolorystycznych oraz innych elementów ułatwiających 

poruszanie się i pokonywanie wysokości osobom starszym i niepełnosprawnym; 

– lepsze dostosowanie placów zabaw do potrzeb dzieci, np. montaż ławek ze zróżnicowaną 

wysokością. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia). 

2. Uczniowskie kluby sportowe. 

3. Podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego zgodnie z ustawą o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Wnioskodawca musi prowadzić działalność na rzecz społeczności lokalnych na terenie Polski. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

100%, 3.000 – 20.000 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 17 września 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.pomoctomoc.pzu.pl  

 

KONTAKT: 

Formularz kontaktowy 

pomoctomoc@pzu.pl  

http://www.pomoctomoc.pzu.pl/
mailto:pomoctomoc@pzu.pl
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Konkurs MON: I Ty możesz służyć Ojczyźnie – edycja II 
 

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie – edycja II. – 22 września 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Obrony Narodowej 

 

CEL KONKURSU: 

1.      Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na: 

1)      zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej m.in. uczniów klas 
mundurowych, młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych, studentów – członków 
Legii Akademickiej, żołnierzy WOT; 

2)      wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) 
oraz organizacji działających na rzecz obronności; 

3)      upowszechnienie, rozwój i podniesienie poziomu wyszkolenia proobronnego 
społeczeństwa; 

4)      tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych 
społeczeństwa; 

5)      kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży 
do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1)      organizację programów i przedsięwzięć o charakterze proobronnym, np. szkolenia, 
warsztaty, kursy sprawnościowe (m.in. strzeleckie, taktyczno-poligonowe, samoobrony, 
pierwszej pomocy itp.); 

2)      organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-obronnych (np. zawody sprawnościowe, 
mistrzostwa, mityngi, spartakiady itp.); 

3)      organizację i przeprowadzenie m.in. obozów, biwaków, zlotów o charakterze sportowo-
obronnym. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, 

fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały 

stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, 

cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze); 
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2) 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 gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego; 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

4) spółdzielnie socjalne; 

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

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

o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 

zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Do 80% dofinansowania 

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 22 września 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia 25 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132021wddekid 

 

KONTAKT: 

Al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 
tel. 222 500 150 

 

WzMOCnij swoje otoczenie 
 

Granty można przeznaczyć na projekty dotyczące następujących kategorii tematycznych: 

aktywność fizyczna, Bezpieczeństwo, Edukacja., Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, 

Środowisko naturalne, Zdrowie, Inne odpowiadające celom programu. – 23 września 2021 r. 

 

CEL KONKURSU: 

Wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów, w 
których są realizowane projekty, poprzez: 
– wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i 
pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją; 
– zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub 

tel:222%20500%20150
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zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata; 
– sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby 
lokalnych społeczności. 
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty do realizacji na terenie jednego z 
samorządów – gminy lub powiatu. 
Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń z danego samorządu, organizator wybierze co 
najmniej jeden projekt społeczny. 
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty dotyczące następujących kategorii tematycznych: 

1. Aktywność fizyczna. 
2. Bezpieczeństwo. 
3. Edukacja. 
4. Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej. 
5. Środowisko naturalne. 
6. Zdrowie. 
7. Inne odpowiadające celom programu. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Gminy i powiaty. 
2. Jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki 

oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki 
pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne. 

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

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

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Maksymalnie 20.000 zł, 100%. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 23 września 2021 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.wzmocnijotoczenie.pl 

 

KONTAKT: 

projektyspoleczne@pse.pl 

 

Konkurs MON: Świąteczne wsparcie dla kombatantów 
 

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 

pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów. – 27 września 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Obrony Narodowej 

 

CEL KONKURSU: 

1)        integracja środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego, ze środowiskiem 
wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą; 

2)        wzrost inicjatyw społecznych związanych ze wsparciem kombatantów - uczestników 
walk o niepodległość Ojczyzny; 

3)        stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzypokoleniowych; 

4)        budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami 
a młodzieżą szkolną, w szczególności młodzieżą z klas mundurowych; 

5)        wsparcie kombatantów żyjących w skromnych warunkach socjalnych, którzy dumnie 
pielęgnują pamięć o swoich współtowarzyszach broni; 

6)        oddanie hołdu uczestnikom walk o wolność i niepodległość Ojczyzny. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1)        organizację spotkań świątecznych (w kraju i poza jego granicami) dla kombatantów 
m.in. z udziałem młodzieży szkolnej (w szczególności uczniów klas mundurowych) oraz 
członków organizacji pozarządowych, a także z udziałem środowisk polonijnych; 

2)      zapewnienie transportu dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej 
oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na spotkania świąteczne oraz 
uroczystości rocznicowe, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do 
przychodni, szpitali, sklepów itp.; 

http://www.wzmocnijotoczenie.pl/
mailto:projektyspoleczne@pse.pl
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3)      przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych zawierających m.in. artykuły 
pierwszej potrzeby dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz 
żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są: 

6) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, 

fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały 

stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, 

cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze); 

7) 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 gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego; 

8) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

9) 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 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają 

całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 

między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  Łączny budżet 1,5 mln PLN, kwota dofinansowania nieznana 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 27 września 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od dnia 5 listopada do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-112021wddekid 

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
Al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 
222 500 150 

 
 

tel:222%20500%20150
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Konkurs Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce 
 

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut 

Historyczny w Polsce ogłasza, na podstawie uchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku, konkurs 

na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii  

i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.- 30 września 

 

FUNDATOR: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce 

 

O PROGRAMIE: Proponowane działania muszą być zgodne z celem statutowym 

Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, jakim jest zachowanie i utrwalanie 

pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Proponowane działania muszą być zgodne z celem statutowym Stowarzyszenia Żydowski 

Instytut Historyczny w Polsce, jakim jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze 

Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby 

prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym 

ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie 

przeznaczona kwota nie większa niż 120 000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 września 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: do 30 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

http://szih.org.pl/komisja-grantowa-im-jana-jagielskiego-nabor-na-nowa-edycje-konkursu-

grantowego/?fbclid=IwAR2mnX9TKt4tUIpapx0ujTwnwuORm_mq4PYyyvX8dur3fWzcJROz7tw

yjl0 

 

KONTAKT: 

Tel. +48 22 827 92 25  

ul. Tłomackie 3/5,  

00-090 Warszawa 
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Wsparcie obiegu literatury europejskiej 
 

Obszar grantowy wspierający działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją  

i promocją utworów literackich. Obszar powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej 

klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i językowej różnorodności w Unii 

Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent 

Kultura. 30 września 

 

FUNDATOR: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury 

CEL KONKURSU: Projekty powinny realizować następujące cele: 

• wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł 
literackich, w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków na 
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański (kastylijski) i włoski 

• dotarcie do nowych odbiorców europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią 

• wzmocnienie konkurencyjności sektora książki m.in. poprzez podjęcie współpracy w 
ramach sektora. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Kluczowe w projektach będą: 

• wkład w różnorodność  literatury w kraju (-ach) docelowym poprzez uwzględnienie w 
pakiecie przekładów literatury krajów niedoreprezentowanych, w szczególności dzieł 
literackich w językach rzadziej używanych 

• strategia dystrybucji zapewniająca szeroki i zarazem łatwy dostęp dla publiczności do 
wydawanych tytułów 

• strategia promocji przyczyniająca się do powiększenia i odbudowania publiczności 
europejskich dzieł fikcji literackiej 

• wzmacnianie współpracy autorów, tłumaczy, wydawców, dystrybutorów, 
sprzedawców, bibliotek, festiwali i innych wydarzeń literackich 

• wzmacnianie pozycji tłumaczy i poszanowanie zasady uczciwego wynagradzania za 
pracę 

• uwzględnienie tematów przekrojowych dla programu Kreatywna Europa 2021-2027 
takich jak inkluzywność, równość płci, ograniczanie negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• zarejestrowani w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent 
Kultura 

• aktywni w sektorze wydawniczym i książkowym 

• posiadający osobowość prawną od minimum 2 lat na dzień, w którym upływa termin 
składania wniosków. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 300 tys. EUR  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 września 2021 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  maksymalnie 3 lata 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/wsparcie-literatury-europejskiej/ 

 

KONTAKT: 

Al. Ujazdowskie 41 
00-540 Warszawa, Polska 
tel.: +48 22 44 76 180 
info@kreatywna-europa.eu 

 

Eksperyment Wymiana 
 

Program przewiduje dofinansowanie projektów, w ramach których młodzi ludzie z Polski  

i Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju) wspólnie odkrywają zjawiska 

otaczającego świata. Wnioski o wsparcie mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje 

pracujące z młodzieżą. Wnioski należy składać do 30 września 2021 r.  

 

ORGANIZATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

 

O PROGRAMIE: 

Pełna nazwa programu to: „Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów o 

tematyce STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży”. 

STE(A)M to skrót z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, 

technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). 

Program zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, 

kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub 

technicznych. 

 

 

 

mailto:info@kreatywna-europa.eu
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Realizacja projektu pn. „Eksperyment Wymiana”, w ramach którego młodzi ludzie z Polski i 

Niemiec (a czasami także wraz z rówieśnikami z trzeciego kraju), wspólnie odkrywają zjawiska 

otaczającego świata. 

Projekt musi spełniać następujące wymogi: 

– być spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego, 

– temat został wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosi się do tematyki STE(A)M oraz 

nawiązuje do środowiska otaczającego młodzież i porusza interesujące ją zagadnienia, 

– minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież 

będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację 

podjętych działań, 

– wspólnie realizowany program trwa od 4 do 14 dni, 

– grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników, 

– zostanie podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży, 

– pozostała część projektu umożliwiała uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera 

elementy edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada. 

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia w 2021 roku 

dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub 

hybrydowo. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą. 

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:  

Projekty stacjonarne: 

– PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży i 

pośrednictwa językowego; 

– na dni programu obejmujące warsztaty realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną 

placówką edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak w projektach 

realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. 

Projekty online: 

– Informacje i uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online dostępne 

są w zakładce „Projekty online” (www.pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/) 

PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego 

oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 września 2021 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/ 

 

KONTAKT: 

Elisabeth Ritter (biuro w Warszawie) 

http://www.pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/
http://www.pnwm.org/dotacja/eksperyment-wymiana/
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T: +48 22 518 89 29 

elisabeth.ritter@pnwm.org  

 

Moja Wizja Zero 
 

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem 

Bezpieczeństwa” jest organizowana pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Grzegorza Pudy oraz patronatem medialnym TVP Info. Współorganizatorami konkursu są: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 

Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Uczestnicy konkursu mogą dokonywać zgłoszeń  

i przesyłać swoje filmy do 30 września 2021 r. 

 

ORGANIZATOR: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

O KONKURSIE: 

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem 

Bezpieczeństwa” jest organizowana pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Grzegorza Pudy oraz patronatem medialnym TVP Info. Współorganizatorami konkursu są: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 

Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa oraz Państwowa Inspekcja Pracy. 

 

CEL KONKURSU: 

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół 

ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych 

zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. 

 

GRUPA DOCELOWA KONKURSU: 

Grupą docelową konkursu jest młodzież w wieku od 15 do 23 lat włącznie, której zadaniem 

będzie przygotowanie krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem 

Bezpieczeństwa”.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi oraz 

rzeczowymi. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Uczestnicy konkursu mogą dokonywać zgłoszeń i przesyłać 

swoje filmy do 30 września 2021 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/#c8278  

 

mailto:elisabeth.ritter@pnwm.org
http://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/#c8278
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KONTAKT: 

CENTRALA 

al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, 

 tel. 22 592 65 90 

 Godziny pracy Centrali: od poniedziałku do piątku, godz. od 08:00 do 16:00 
 

 

Nabór wniosków w ramach programu pn. Zachować pamięć 2021 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji 
„Zachować pamięć 2021” na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru 
hitlerowskiego. Nabór wniosków trwa do 30 września 2021 roku. 

FUNDATOR: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

 

O PROGRAMIE: 

Program skierowany jest do polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas 
wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego 
socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. 
 
W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu młodzież zajmuje się politycznym  
i społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu, szczególnie od momentu 
przejęcia władzy przez Hitlera w 1933 roku, pogłębia swoją wiedzę dotyczącą Holokaustu  
i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej oraz poznaje 
historię odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i Niemczech. 
 
Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” są miejsca upamiętniania 
ofiar terroru hitlerowskiego: miejsca masowych zbrodni, byłe obozy koncentracyjne i obozy 
zagłady, jak również miejsca znajdujące się na terenach byłych gett, więzień, ośrodków 
eutanazji lub byłych obozów pracy. 
 
Aby projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży mógł zostać dofinansowany w ramach 
programu „Zachować pamięć”, musi spełniać następujące kryteria: 

• Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami programu. Wszystkie zaplanowane 
działania, także te w części odnoszącej się do czasów współczesnych, nawiązują do 
tematyki projektu. 

• Jego program obejmuje wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz 
pogłębione poznanie historii tego miejsca. Preferowane będą projekty realizowane 
we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmującymi się 
zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z oferty pedagogicznej tych 
placówek. 

• Co najmniej połowa programu poświęcona jest tematyce narodowego socjalizmu, II 
wojny światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy 
(wraz ze wspólnym przygotowaniem i podsumowaniem tej części przez obydwie 
grupy stanowi co najmniej 50% całego projektu). 
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• Program części historycznej odnosi się do współczesności i życia młodych ludzi i 
stworzony jest w oparciu o zagadnienia nurtujące uczestników. Z opisu i realizacji 
projektu wynika aktywny udział młodzieży w planowaniu i przebiegu programu. 

• Program składa się częściowo z warsztatów, podczas których młodzież, bazując na 
zdobytej wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów 
występujących we współczesnym świecie. 

• Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i podczas spotkania) do udziału w 
projekcie i podejmowania trudnej tematyki historycznej oraz aktywnie biorą udział w 
podsumowaniu programu. 

• W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju 
trzeciego. 

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

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

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

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

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi spotkań zdalnych oraz zasadami 
ich dotowania przez PNWM. 
Szczegóły dostępne są w zakładce „Projekty online”. 
Proponujemy również odwiedzić strony internetowe miejsc pamięci oraz placówek 
muzealnych i edukacyjnych. Wiele z nich oferuje zwiedzanie oraz warsztaty online. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Finansowanie: 

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

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków do 30 września 2021 roku. 

https://pnwm.org/dotacja/projekty-online/
https://pnwm.org/projekty-online/
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/ 

 

KONTAKT: 

• Piotr Kwiatkowski (wymiana szkolna) +48 22 5188932 piotr.kwiatkowski@pnwm.org 
• Dorota Bastos (pozaszkolna wymiana młodzieży) +49 331-2847931 

dorota.bastos@dpjw.org 

 

 

 
 
  Potrzebujesz pomocy?  

   

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  

https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/
mailto:piotr.kwiatkowski@pnwm.org
mailto:dorota.bastos@dpjw.org
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Więcej informacji, zajdziesz na naszej stronie w zakładce ”FUNDUSZE”  

  

 

  

  

  

 
  

  

  

  

 


