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Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

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

finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, mogą one 

pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych. 

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność swojej 

organizacji: stowarzyszenia, fundacji czy klubu sportowego. Na 

stronie http://ngo.leszno.pl/ w zakładce FUNDUSZE  

zamieszczane  są informacje   o  aktualnych   konkursach i 

dotacjach.  

Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je zrealizować, ale potrzebujesz 

funduszy, zaglądaj na naszą stronę!  

 

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

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

z niej skorzystać!  

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna 

prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie: 

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

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

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

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych; 

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT:  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21 a 

Tel. 65 529 54 03 

http://ngo.leszno.pl/
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•  

Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych 

FUNDATOR: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest opracowanie innowacyjnego pomysłu oraz przeprowadzenie procesu 
testowania innowacyjnego rozwiązania w temacie włączenia społecznego. Inkubator to miejsce 
poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych 
pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Poszukiwane są osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą 
tworzyć nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego 
koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on  
w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych. Innowatorom zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne, 
organizacyjne oraz finansowe. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski może składać każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą cechuje 
motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej 
wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności 
społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Średnia wysokość grantu to 32 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
formularz Karty Innowacji (karty dostępne na str. www konkursu) należy dostarczyć w wersji 
elektronicznej do 18 października 2020 r. do godziny 23:59 na adres 
innowacje@rops.poznan.pl.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 061 856 73 20 oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu www.innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-

nabory/.  

 

KONTAKT: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  

ul. Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań  

Tel. +48 61 8567300  

innowacje@rops.poznan.pl 

 

Aktualne konkursy 

mailto:innowacje@rops.poznan.pl
http://www.innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/
http://www.innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/
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Zdrowo jem, więcej wiem 

FUNDATOR: 
Fundacja Banku Ochrony Środowiska 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania 
a stanem zdrowia. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu 
edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony 
Środowiska. Projekt składa się z dwóch etapów: jesienno-zimowego  
i wiosennego. Zespoły, złożone z nauczyciela i uczniów, mogą dowolnie wybierać etapy,  
w których wezmą udział. Projekt jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół 
podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. W Projekcie biorą udział Zespoły złożone  
z nauczyciela i uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Zespół powinien składać się  
z jednej klasy/grupy i jej nauczyciela.  
W przypadku grup świetlicowych czy klas/grup z małą liczbą uczniów dopuszcza się Zespół 
złożony z uczniów różnych klas pod warunkiem zgłoszenia go do kategorii wiekowo 
odpowiadającej najstarszemu uczniowi w zespole. W przypadku Zespołów ze szkół specjalnych 
kategoria jest ustalana w bezpośrednim kontakcie z Organizatorem. Zespół może składać się 
maksymalnie z 40 uczniów. Jedną szkołę/przedszkole może reprezentować dowolna liczba 
Zespołów. Projekt jest prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: Zerówki  
i klasy I, Klasy II-III. Do danej kategorii może zgłosić się Zespół złożony z uczniów 
odpowiadających jej wiekowo lub młodszych, a także zespół złożony z uczniów szkół 
specjalnych niezależnie od ich wieku.  
W każdym etapie jest do zrealizowania 5 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy oraz promocja 
danego tematu wśród rodziców i społeczności szkoły/przedszkola. Z realizacji zadań w danym 
etapie należy przesłać 1 raport, na który składa się opis realizacji i dokumentacja zdjęciowa  
z 5 zadań. Oceny raportów dokonuje Zespół Sędziowski. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać przedszkola i szkoły podstawowe. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Pula nagród w Projekcie wynosi 30 000 zł;  
- nagrody główne w postaci nagród rzeczowych są przyznawane pięciu Zespołom z najwyższą 
punktacją za dany etap oraz Grand Prix, w każdej kategorii. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Rejestracja Zespołów trwa do:  
- 19 października 2020 roku dla Zespołów, które rozpoczynają udział w Projekcie od etapu 
jesienno-zimowego;  
- 1 lutego 2021 roku dla Zespołów, które rozpoczynają udział w Projekcie od etapu wiosennego. 
Rejestracji, za pośrednictwem strony konkursu http://zdrowojem.fundacjabos.pl/, powinien 
dokonać nauczyciel („Opiekun”), który będzie następnie realizował zadania z Zespołem. 
 
 
 

http://zdrowojem.fundacjabos.pl/
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DODATKOWE INFORMACJE: 

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

internetowej organizatora konkursu http://zdrowojem.fundacjabos.pl/  .  

 

KONTAKT: 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska  

ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa  

Tel.: 507 006 579  

E:mail: biuro@fundacjabos.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdrowojem.fundacjabos.pl/
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Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na lata 2021-2025 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
 
CEL KONKURSU: 
Dotacja może być przyznana na zadania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom 
przestępczości, realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje 
(dalej - „podmiot”), polegające na: Wsparciu informacyjnym, analitycznym i monitoringowym 
sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy 
postpenitencjarnej oraz/lub Realizacji kompleksowego programu kształcenia w zakresie 
przeciwdziałania przyczynom przestępczości lub pomocy osobom pokrzywdzonym poprzez 
edukację prawno-społeczno-obywatelską o charakterze ogólnopolskim lub regionalnym. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 
zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
W konkursie maksymalna pula środków przeznaczonych na dotacje została podzielona na 
poszczególne lata realizacji w sposób następujący:  
Rok 2021 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset 
tysięcy złotych); 
Rok 2022 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset 
tysięcy złotych); 
Rok 2023 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset 
tysięcy złotych); 
Rok 2024 - maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset 
tysięcy złotych); 
Rok 2025 - maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset 
tysięcy złotych).  
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1) w systemie www.witkac.pl od 05.10.2020 r., od godziny 18:00 do 19 października 2020 r. do 
godziny 18:00; 
2) następnie wygenerowaną i wydrukowaną z systemu www.witkac.pl, podpisaną ofertę 
(wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze 
strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie 
do 21.10.2020 r., przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do 
Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro Podawcze 
Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30). 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Zadania będą realizowane w terminie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.  
W przypadku podpisania umowy po dniu rozpoczęcia realizacji zadania, zadanie będzie 
realizowane od daty podpisania umowy, przy czym istnieje możliwość zrefundowania przez 
Dysponenta wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania od dnia 1 stycznia 2021 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na e-mail funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. 

oraz na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/przeciwdzialanie-

przestepczosci/news,15357,viii-otwarty-konkurs-w-zakresie-przeciwdzialania.html . 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Departament Funduszu Sprawiedliwości 

Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa 

Infolinia +48 222 309 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl
http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/przeciwdzialanie-przestepczosci/news,15357,viii-otwarty-konkurs-w-zakresie-przeciwdzialania.html
http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/przeciwdzialanie-przestepczosci/news,15357,viii-otwarty-konkurs-w-zakresie-przeciwdzialania.html
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Otwarty konkurs w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na lata 2021-2025 

FUNDATOR: 
Minister Sprawiedliwości  
 
CEL KONKURSU: 
Celami konkursu jest realizacja: 
- wsparcia informacyjnego, analitycznego i monitoringowego sieci przeciwdziałania 
przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej oraz / lub  
- kompleksowego programu kształcenia w zakresie przeciwdziałania przyczynom 
przestępczości lub pomocy osobom pokrzywdzonym poprzez edukację prawno-społeczno-
obywatelską. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
- organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych;  
- organizowanie i zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących:  
   - sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków,  
   - przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania;  
   - pomocy postpenitencjarnej;  
- finansowanie przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw związanych z 
prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganie przestępczości;  
- tworzenie, wzmacnianie i rozbudowa sieci pomocy ofiarom przestępstw, zapobieganiu 
przestępczości oraz pomocy postpenitencjarnej;  
- organizowanie lub zlecanie organizacji konferencji, seminariów;  
- zlecanie organizacji szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i zapobieganiu przestępczości;  
- zakup wartości niematerialnych i prawnych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
W konkursie maksymalna pula środków przeznaczonych na dotacje została podzielona na 
poszczególne lata realizacji w sposób następujący:  
- rok 2021 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00zł;  
- rok 2022 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł;  
- rok 2023 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł;  
- rok 2024 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł;  
- rok 2025 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
- w systemie www.witkac.pl do 19 października 2020 r. do godziny 18:00;  
- wygenerowaną i wydrukowaną  z systemu www.witkac.pl, podpisaną ofertę wraz  
z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2020 r., 
przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Zadania będą realizowane w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc E-mail na adres 

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. oraz na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/przeciwdzialanie-

przestepczosci/news,15357,viii-otwarty-konkurs-w-zakresie-przeciwdzialania.html  

KONTAKT: 

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Departament Funduszu Sprawiedliwości  

Al. Ujazdowskie 11  

00-567 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/przeciwdzialanie-przestepczosci/news,15357,viii-otwarty-konkurs-w-zakresie-przeciwdzialania.html
http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/przeciwdzialanie-przestepczosci/news,15357,viii-otwarty-konkurs-w-zakresie-przeciwdzialania.html
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Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 

FUNDATOR: 
Narodowy Instytut Wolności  
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów 
ludowych, które:  
- umożliwiają rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej;  
- wpływają na rozwój społeczności lokalnych;  
- są oddane zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego. Dotacje  
w ramach Konkursu można przeznaczyć na realizację następujących zadań:  
Zadanie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, 
prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne 
(Priorytet 1);  
Zadanie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów 
ludowych (Priorytet 2);  
Zadanie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania 
edukacji grundtvigiańskiej (Priorytet 3);  
Zadanie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa  
w środowiskach lokalnych (Priorytet 4). Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej 
na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia jakości ich działalności 
programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej, wspieranie rozwoju 
osobistego  
i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności przy jednoczesnym budowaniu więzi 
społecznych oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym 
trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
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. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet Programu 24 000 0000 zł z podziałem na:  
- 9 000 000 zł w 2020 roku;  
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- 7 500 000 zł w 2021 roku;  
- 7 500 000 zł w 2022 roku;  
- maksymalna wartość dotacji zróżnicowana w zależności od priorytetu, w ramach którego 
składany będzie wniosek, i wynosi od 195 000 zł (w priorytecie 4), 975 000 zł (w priorytecie 1  
i 2) do 1 950 000 zł (w priorytecie 3);  
- wkład własny wnioskodawcy nie jest wymagany. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 września 2020 r. od godz. 
12.30 do 20 października 2020 r. do godz. 12.30.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 601 901 327 oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu www.niw.gov.pl/startuje-nabor-wnioskow-w-programie-

wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata-

2020%202030/?fbclid=IwAR2YEiaQZoIGtedoTa-qlkJE58i3fQtQl6o-

y_jWbWl756cOYLBXYU_gpoU  

 

KONTAKT: 

Narodowy Instytut Wolności  

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa  

Tel.: 601 901 225  

E-mail: kontakt@niw.gov.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niw.gov.pl/startuje-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata-2020%202030/?fbclid=IwAR2YEiaQZoIGtedoTa-qlkJE58i3fQtQl6o-y_jWbWl756cOYLBXYU_gpoU
http://www.niw.gov.pl/startuje-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata-2020%202030/?fbclid=IwAR2YEiaQZoIGtedoTa-qlkJE58i3fQtQl6o-y_jWbWl756cOYLBXYU_gpoU
http://www.niw.gov.pl/startuje-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata-2020%202030/?fbclid=IwAR2YEiaQZoIGtedoTa-qlkJE58i3fQtQl6o-y_jWbWl756cOYLBXYU_gpoU
http://www.niw.gov.pl/startuje-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata-2020%202030/?fbclid=IwAR2YEiaQZoIGtedoTa-qlkJE58i3fQtQl6o-y_jWbWl756cOYLBXYU_gpoU
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Program dotacyjny 

FUNDATOR: 
Fundacja mBanku  
 
CEL PROGRAMU: 
Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz 

okołomatematycznych projektów rozwojowych. Projekty muszą przyczyniać się do 

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

z wizerunkiem i polityką mBanku. Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie 

trzykrotnie. 

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową 
ponad 1 rok;  
- uczelnie wyższe;  
- biblioteki;  
- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet programu 660 000zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
- 21 października 2020 roku;   
- 25 listopada 2020 roku;  
- 16 grudnia 2020 roku.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 500 791 442 oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ . 

 

KONTAKT: 

Fundacja mBanku  

ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa  

Tel. (22) 438 23 18  

E-mail: fundacja@mbank.pl  

 

 

 

 

 

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
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Były sobie pieniądze  

FUNDATOR: 
Fundacja BGK 
 
CEL KONKURSU: 
Podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie dzieci w podstawy finansów tak, 
aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Cel programu jest 
realizowany poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji o finansach dla dzieci i młodzieży w 
określonych grupach wiekowych, których tematyka związana jest z zakresem znajomości m.in. 
podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków ale również 
umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania 
racjonalnych wyborów konsumenckich.  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas podstawowych I-III 
- nauczyciele, którym organizacja odda do dyspozycji gotowe scenariusze lekcji oraz pakiety 
edukacyjne. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Do 23 października 2020 r., do północy. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc e-mail na: krystian.ciempka@fundacjabgk.pl oraz 

wchodząc na www.fundacja.bgk.pl/program/edukacja-ekonomiczna-dzieci-i-mlodziezy/  

 

KONTAKT: 

Krystian Ciempka  

Koordynator projektu “Były sobie pieniądze…”  

Tel. +48 667 771 718  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krystian.ciempka@fundacjabgk.pl
http://www.fundacja.bgk.pl/program/edukacja-ekonomiczna-dzieci-i-mlodziezy/
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Przeciwdziałanie narkomanii  

FUNDATOR: 
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
 
O KONKURSIE: 
W ramach konkursu udzielane będzie dofinansowanie wyłącznie na realizację zadań 
określonych w niniejszym ogłoszeniu. Biuro zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej 
kwoty środków finansowych niż wskazana we wniosku o dofinansowanie (dotyczy to wysokości 
środków finansowych, o które ubiega się Wnioskodawca), jak też do częściowego 
uwzględnienia zakresu zadania publicznego wskazanego we wniosku. 
 
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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest 
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami 
z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają 
dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 
ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 
- w 2021 roku – 4 282 000,00 zł ; 
- w 2022 roku – 3 720 000,00 zł.  
Wymagany jest wkład własny wynoszący minimum 5% całkowitych kosztów projektu. Wkład 
własny Wnioskodawcy stanowić może: 
- wkład finansowy, w tym: środki finansowe własne lub środki finansowe pochodzące z innych 
źródeł, w tym środki finansowe z innych źródeł publicznych (np. NFZ); 
- wkład osobowy, tj. praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Wkład osobowy 
powinien być możliwy do wyliczenia, zweryfikowania i możliwy do udokumentowania na 
podstawie porozumień lub umów. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
29 października 2020 r.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adresy: profilaktyka@kbpn.gov.pl, 

leczenie@kbpn.gov.pl . 

KONTAKT: 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  

ul. Dereniowa 52/5402-776 Warszawa  

Tel. (+48) (22) 641 15 01, (+48) (22) 855 54 58, (+48) (22) 855 54 69 
 

mailto:profilaktyka@kbpn.gov.pl
mailto:leczenie@kbpn.gov.pl
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami  

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane 
wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz 
poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby 
powyżej 18 roku życia:  
- z niepełnosprawnościami lub  
- bierne zawodowo z powodu choroby. Projekt może być skierowany do jednej lub obydwu 
wymienionych grup. Przy określaniu grupy docelowej należy pamiętać, iż wsparcie w projekcie 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby przyczynić 
się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Przez 
otwarty rynek pracy należy rozumieć rynek pracy, na którym osoba  
z niepełnosprawnościami zatrudniana jest oraz pracuje na takich samych zasadach  
i warunkach, jak osoba sprawna zatrudniona na analogicznym stanowisku z takim samym 
zakresem obowiązków. Pracodawca musi jednak uwzględniać przepisy dotyczące zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami wynikające z Kodeksu Pracy oraz dostosować miejsce pracy do 
indywidualnych potrzeb danego pracownika. Wnioskodawca musi zapewnić, że:  
- co najmniej 30% uczestników projektu stanowić będą osoby należące do jednej lub kilku 
wymienionych poniżej grup: o osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności; o osoby z niepełnosprawnością sprzężoną; o osoby, co do których 
orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe 
zaburzenia rozwojowe – w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności, 
lub  
- co najmniej 40% uczestników projektu będzie pochodziło z obszarów wiejskich. Typy 
projektów  
przewidziane do realizacji w ramach konkursu:  
- kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia osób  
z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia oraz osób biernych zawodowo  
z powodu choroby, w tym m.in.:  
- identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej;  
- ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia  
i przyszłej ścieżki zawodowej; o uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji; 
- zdobywanie doświadczenia zawodowego;  
- zatrudnienie wspomagane;  
o wsparcie rozwoju przedsiębiorczości; o wsparcie pracodawców mające na celu 
przygotowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.  
- wsparcie w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie 
kompetencji i kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami pozostających na rynku pracy, służące 
poprawie ich pozycji na rynku pracy, w tym m.in.:  
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- identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej; o ocena predyspozycji 
i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej;  
- uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji;  
- zdobywanie doświadczenia zawodowego; o wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać podmioty, które:  
- posiadają status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze 
aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat 
od daty ogłoszenia konkursu, lub  
- posiadają status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia 
konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami. Jeden 
podmiot może wystąpić w ramach danej rundy konkursu nie więcej niż 1 raz. Projekt nie jest 
realizowany w partnerstwie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 000,00 zł;  
- poziom dofinansowania projektu wynosi 100%;  
- wkład własny nie jest wymagany. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
30 października 2020 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. (22) 661 19 01 lub pisząc na 

adres e-mail: kontakt@efs.mrpips.gov.pl oraz na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.05.01-ip.03-00-00120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontakt@efs.mrpips.gov.pl
http://www.efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.05.01-ip.03-00-00120


 

17 
 

Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizm Finansowy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 „Budowa źródeł ciepła wykorzystujących 

energię geotermalną (geotermia głęboka)” 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Klimatu 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę 
systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej w miejscach, w których, 
poprzez wykonanie odwiertów badawczoposzukiwawczych, potwierdzono obecność 
opłacalnych ekonomicznie źródeł i możliwość ich wykorzystania do celów grzewczych lub 
energetycznych. Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2 przy 
jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej efektywności kosztowej projektu. Do dofinansowania 
kwalifikują się projekty z zakresu budowy systemów do produkcji energii na bazie źródeł 
geotermii głębokiej, polegające na:  
- konstrukcji otworów zatłaczających/produkcyjnych na obszarach, na których potencjał 
geotermalny został potwierdzony poprzez realizację odwiertów próbnych w ramach 
zrealizowanych projektów badawczych;  
- budowie lub rozbudowie ciepłowni/elektrowni geotermalnych;  
- budowie infrastruktury ciepłowniczej (węzłów cieplnych, wymienników ciepła, połączeń 
sieciowych) służącej włączeniu ciepła geotermalnego do istniejących systemów ciepłowniczych;  
- wprowadzeniu zmian technologicznych i infrastrukturalnych w istniejących systemach 
ciepłowniczych (przebudowa), mających na celu włączenie ciepła ze źródeł geotermalnych do 
ciepła systemowego; Dodatkowo zakres przedmiotowy projektów może obejmować działania 
edukacyjno-szkoleniowe, które mogą być realizowane, jako działania uzupełniające dla działań 
inwestycyjnych. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;  
- jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- pula środków na nabór 7 300 000 euro;  
- poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi maksymalnie 50% 
kosztów kwalifikowalnych; 
- minimalna kwota dofinansowania 1 000 000 euro;  
- maksymalna kwota dofinansowania 4 500 000 euro. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 1 lipca 2020 roku do 30 
października 2020 roku. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (+48) 222-500-115 oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-

budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka . 

KONTAKT: 

Ministerstwo Klimatu  

ul. Wawelska 52/54 00-928 Warszawa  

Tel. (22) 57 92 900  

E-mail: info@klimat.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka
http://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka
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Ścieżki współpracy- Standard 

FUNDATOR: 
Fundacja Fundusz Współpracy 
 
CEL KONKURSU: 
– wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów 
projektów krajowych dofinansowanych z EFS; 
– wdrożenie przez wyłonionych grantobiorców projektów (w okresie realizacji projektów 
standardowych), które przy wsparciu grantowym i we współpracy ponadnarodowej będą 
prowadziły do udoskonalenia istniejących mechanizmów lub stworzenia nowych rozwiązań 
problemów z obszaru aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, tworzenia oraz 
realizacji polityk publicznych lub innych obszarów szczegółowo ujętych w celach tematycznych 
8-11 EFS. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Beneficjenci projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu 
na program operacyjny. 
Podmioty (indywidualnie lub w partnerstwie krajowym), które: 
– posiadają podpisaną umowę o dofinansowanie projektu standardowego w ramach PO WER 
lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11, 
– nie są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania, w myśl art. 207 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
– posiadają podpisany list intencyjny przez partnera międzynarodowego z UE w momencie 
przystąpienia do ścieżki 1 i umowę partnerską na etapie otrzymania grantu – dla wszystkich 
ścieżek, 
– należą do katalogu podmiotów kwalifikujących się do wsparcia, zgodnie z założeniami 
wniosku, i spełniają ewentualne inne kryteria merytoryczne odnoszące się do grantobiorcy, np. 
w zakresie doświadczenia. 
Są to podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, posiadające siedzibę główną na terenie 
Polski: 
– podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz 
kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne; 
– administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne; 
jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty, 
-  ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, 
związki miast; 
-  instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy; 
– instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki 
pomocy społecznej; 
- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego; 
- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe; 
– przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa; 
– organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia; 
– podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne; 
– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, 
organizacje pracodawców; 
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– federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. 
związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych; 
- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN. 
 
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie (granty) przeznaczone na rozszerzenia 
międzynarodowe projektów krajowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), bez względu na program operacyjny. Rozszerzeniu nie mogą podlegać 
jedynie projekty z EFS, które już są ponadnarodowe. 
 
NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE: 
Rozszerzenia międzynarodowe projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, bez względu na program operacyjny. 
Standardowa procedura konkursowa skierowana do grantobiorców, którzy wiedzą co chcą 
zrobić i mają wybranego partnera zagranicznego. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalnie 60.000 zł, 100%. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
30 października 2020 r.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

www.sciezkiwspolpracy.pl 

 

KONTAKT: 

Jakub Kamiński – Animator  

Tel:. 602 761 156  

E-mail: jkaminski@cofund.org.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciezkiwspolpracy.pl/
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Zabytkomania 

 

FUNDATOR: 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

 

CELE KONKURSU: 

– zbudowanie społecznej świadomości wartości dziedzictwa kulturowego, – upowszechnianie 

wiedzy o lokalnych zabytkach i ich historii,  

– poznanie lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego,  

– budowanie tożsamości narodowej jednostki, 

 – promocja wartości dziedzictwa kulturowego,  

– rozwój umiejętności tworzenia krótkich form filmowych i spotów o tematyce kulturalnej. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Do udziału w konkursie można zgłosić się w ramach jednej z trzech grup:  

a) GRUPA I – składająca się z uczestników między 13 a 18 rokiem życia,  

b) GRUPA II – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujących się 

tworzeniem filmów,  

c) GRUPA  III  – składająca  się  z  uczestników  powyżej  18  roku  życia, profesjonalnie 

zajmujących się tworzeniem filmów. Uczestnicy Konkursu mogą dobierać się w maksymalnie 4-

osobowe ekipy filmowe. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

2.000 – 12.000 zł, 100% 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

30 października 2020 r.  

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

www.zabytkomania.pl 

 

KONTAKT: 

E-mail: zabytkomania@nid.pl 

 

 

 

 

http://www.zabytkomania.pl/
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Wsparcie innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób starszych 

FUNDATOR: 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  
 
CEL KONKURSU: 
Głównym celem projektu GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2 jest wypracowanie i 
przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących poprawie jakości życia 
osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych inicjatyw oddolnych, w celu 
włączenia społecznego, integracji społecznej oraz zawodowej tych grup. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Ogłoszony nabór dotyczy nowatorskich rozwiązań, które odpowiedzą na jedno z poniższych 
wyzwań: 

1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób osoby starsze mogą włączać się w życie 
społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, samodzielnie oraz przy udziale 
bliskich osób, jak mogą poprawić jakość codziennego życia i lepiej przygotować się do 
późniejszej starości, 

2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz 
osób starszych lub/i ich opiekunów, by zmniejszać poczucie osamotnienia oraz 
wykluczenie społeczne, 

3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób różne instytucje mogą oferować usługi lepszej 
jakości i bardziej dostępne, współtworzone przez osoby starsze. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Pomysły mogą zgłaszać osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne i 
podmioty publiczne, w tym organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, firmy. Ponadto 
przedstawiciele różnych dyscyplin, z różnym doświadczeniem, m.in.: działalność społeczna, 
edukacyjna i medyczna, artyści, designerzy, projektanci usług, programiści, psycholodzy, 
socjolodzy, opiekunowie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Bezpośrednim wsparciem w projekcie w formie dotacji o maksymalnej wysokości 50 tysięcy 
złotych, objęte zostaną pięćdziesiąt cztery nowatorskie pomysły. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Pomysł na innowację można zgłosić do 30 października 2020 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 42 2908 230 oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu www.sieciwsparcia.pl/o-projekcie/ . 

KONTAKT:  

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

Tel. +48 42 290 82 21    

E-mail: sieciwsparcia@pcgpolska.pl 

http://www.sieciwsparcia.pl/o-projekcie/
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Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 

 
FUNDATOR: 
Fundacja Lotto  
 
CEL KONKURSU: 
1. Promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie 
możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym 
umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu 
ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach. 
2. Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego  
i społecznego 
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu. 
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. 
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć 
dochodu). 
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w takich kategoriach 
jak: 
– transport, 
– wyżywienie, 
– zakwaterowanie, 
– ubezpieczenie. 
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania jeśli już otrzymał lub otrzyma na jego 
organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 
grudnia 2020 roku. 
Każdy obóz powinien: 
a. mieć charakter sportowy, 
b. trwać co najmniej 10 dni, 
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych, 
d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na 
terenie Polski, 
e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną, 
f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.   
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności 
statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.:– związki 
stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. 
 
WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 
do 1.000 zł na jednego uczestnika obozu (maks. 50 uczestników), maks. 80%. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
od 3 lipca do 31 października 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków. 

https://granty.pl/kalendarz/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/
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DODATKOWE INFORMACJE: 

Organizacja obozu – wymagane warunki: 

1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć 
dochodu). 

2. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w 
kategoriach: 
a. transport, 
b. wyżywienie, 
c. zakwaterowanie, 
d. ubezpieczenie. 

3. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów 
obozów. 

4. Każdy obóz powinien: 
a. mieć charakter sportowy, 
b. trwać co najmniej 10 dni, 
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych, 
d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się 
wyłącznie na terenie Polski, 
e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną, 
f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a 
dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu. 

6. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie mniej niż 20 %. 
Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który: 

• Ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu, 
• Już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa 

Sportu, 
Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów: 

• Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków. 
• Ocena merytoryczna:  

o Merytoryczne przygotowanie szkolenia sportowego i jego wpływ na 
upowszechnianie sportu dla wszystkich z uwzględnieniem historycznego 
aspektu działań – max 40 punktów. 

o Zasoby kadrowe i rzeczowe Wnioskodawcy i dostęp do infrastruktury sportowej 
wskazujące na możliwość realizacji programu obozu – max 20 punktów. 

o Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo 
– max 10 punktów. 

o Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów – max 15 punktów. 
o Udział wolontariuszy w przygotowaniu i prowadzeniu obozu – max 5 punktów. 
o Innowacyjność, atrakcyjność programu i realizacji obozu – max 10 punktów. 

Aby złożyć wniosek należy: 
1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. 
2. Przygotować szczegółowe założenia obozu sportowego, w tym harmonogram działań i 

budżet. 
3. Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej. 
4. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do 

rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji). 
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5. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. 
UWAGA! – Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w konkursie 
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. 

6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”. 
UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola 
albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego 
poprawianie. 

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku w generatorze wniosków, dostaną Państwo informacje o 
decyzji drogą elektroniczną. 
Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie jest 
zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania 
dofinansowania oraz nie jest zobowiązana do udzielania informacji o przydzielonej punktacji. 
www.fundacjalotto.pl  

 
KONTAKT: 
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej  
E-mail: fundacja@fundacjalotto.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacjalotto.pl/
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Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne 

FUNDATOR: 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 
O PROGRAMIE: 
Konkurs ofert dotyczy upowszechniania i ochrony praw konsumentów - działania edukacyjne. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w 
regulaminie konkursu (jednym z celów statutowych organizacji musi być ochrona 
konsumentów). 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
415 000 zł 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Składanie ofert do 2 listopada 2020 r.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Zadanie należy zrealizować od dnia zawarcia umowy (prawdopodobnie w połowie listopada) 
do 31 grudnia 2020 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: 

www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq4179 

KONTAKT: 

Komisja Konkursowa udziela wyjaśnień na pytania dotyczące zadania konkursowego oraz 

wymogów formalnych – należy je przesłać na adres e-mail: dar@uokik.gov.pl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq4179
mailto:dar@uokik.gov.pl
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Program „Maluch +” na rok 2021 

FUNDATOR: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest dofinansowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.  

- Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst  

z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);  

- Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich 

funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;  

- Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki.  

W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 

1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3, tj.:  

- jednostki samorządu terytorialnego,  

- osoby fizyczne,  

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i 

współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Pula środków na rok 2021 – 450 000 000. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Od 7 września do 6 listopada 2020 r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-

rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021 

KONTAKT: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

E-mail: info@mrpips.gov.pl 

 

 

http://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021
http://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021
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Pokonamy Bariery 

FUNDATOR: 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
O PROGRAMIE: 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe 
do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945). 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym, regionalnym, 
ponadregionalnym albo ogólnopolskim. Realizacja projektu lokalnego obejmuje beneficjentów 
ostatecznych z jednego powiatu (z jednej lub kilku gmin) danego województwa. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są: 
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia; 
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie 
socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie 
wynosi 100.000.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest 
posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2021 r., środków finansowych na 
realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 12 października 2020 roku do 
dnia 6 listopada 2020 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 
5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 6 listopada 2020 roku do godziny 12:00.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 



 

29 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać wchodząc na stronę www.pfron.org.pl/organizacje-

pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-

konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/ .  

KONTAKT: 

Aleja Jana Pawła II 13 

00-828 Warszawa 

Tel. 22 50 55 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/
http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/
http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/
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UTW dla społeczności 

FUNDATOR: 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
 
O PROGRAMIE: 
W procesie rekrutacji organizatorzy wyłonią 3-osobowe zespoły z 10 uniwersytetów z całej 
Polski. Wsparcie dla UTW będzie obejmowało m.in.: warsztaty z doświadczonymi animatorami 
i trenerami, wymianę doświadczeń z uczestnikami poprzednich edycji, zindywidualizowane 
wsparcie tutorów oraz mikrogrant na działanie wolontariackie. 
W nadchodzącej edycji organizatorzy są przygotowani do prowadzenia warsztatów i 
konsultacji w systemie online. Od początku epidemii COVID-19 wspierają uniwersytety 
trzeciego wieku w działaniach społecznych w zmiennej rzeczywistości, kładąc nacisk na 
planowanie działań w sposób bezpieczny dla osób starszych. 
UTW będą mogły zrealizować swój autorski pomysł lub skorzystać z jednego z 3 
wypróbowanych i opisanych pomysłów na działania: stworzyć telefon życzliwości dla osób 
samotnych, założyć przenośne ogrody, zrealizować projekt oparty na historii lokalnej. 
Otrzymają zindywidualizowane wsparcie trenerów w budowaniu grupy, planowaniu i realizacji 
wybranego przez grupę działania społecznego. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Projekt „UTW dla społeczności” kierowany jest do uniwersytetów trzeciego wieku, które dzięki 
cyklom szkoleń wzmocnią kompetencje liderskie swoich słuchaczy. Otrzymają również roczne 
wsparcie w budowaniu grup wolontariuszy, którzy chcą działać nie tylko na rzecz otoczenia i 
społeczności lokalnych, ale także na rzecz rozwoju swojego UTW. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
8 listopada 2020 r.  
 
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 
Realizacja tegorocznej edycji „UTW dla społeczności” jest zaplanowana w okresie od listopada 
2020 roku do października 2021 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do projektu mija 8 listopada 
2020 roku. 
 

KONTAKT: 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

ul. Mokotowska 5500-542 Warszawa 

E-mail: biuro@e.org.pl 
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Lekcja: Enter 

FUNDATOR: 
Fundacja Orange  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z włączania 
narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji, według gotowych scenariuszy 
zajęć. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

- placówki doskonalenia nauczycieli  

- organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,  

- jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,  

- szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami 
doskonalenia nauczycieli. Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w 
maksymalnie 7 projektach grantowych. 
 
WYSOKOŚĆ GRANTU : 
Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna - 450 000 zł.  
Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 
zł. Wkład własny nie jest wymagany.  
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków potrwa od 8 października do 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00. 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy. Realizacja projektów 
grantowych rozpocznie się 1 marca 2021r. Szkolenia dla pierwszych grup nauczycieli powinny 
rozpocząć się w II semestrze roku szkolnego 2020/2021. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 605 436 304, 533 365 845oraz na 

stronie internetowej organizatora konkursu lekcjaenter.pl/o-projekcie. 

KONTAKT: 

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.  

Małgorzata Zawrzykraj-Miśkiewicz  

Tel. 512 503 751 

E-mail: info@psi.kielce.pl 

 

 

https://lekcjaenter.pl/o-projekcie
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Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 Priorytet 5, Wsparcie doraźne 

FUNDATOR: 
Narodowy instytut Wolności  
 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu 

demokracji. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:  

• pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku 

wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na 

skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, 

zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”;  

• pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia 

publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także 

międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub 

związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”;  

• pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje 

pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek 

członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach 

wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora 

pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – 

CZŁONKOSTWO.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• organizacje pozarządowe, 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 ustaw 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,  

• 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. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Wysokość dotacji do 10 000 zł.  
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TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków o dofinansowanie ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można 

składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków 

przewidzianych na realizację Konkursu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:  

www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/
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Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru 

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

nadzieje olimpijskie” – pilotaż 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Sportu 
 
CEL KONKURSU: 
- zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego  
w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach 
głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy oraz poprawa wyników 
reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;  
- zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego 
nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie 
treningowym. W ramach Programu wyróżnia się następujące zadania:  
- przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;  
- przygotowanie do igrzysk głuchych; 
- przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych 
programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- polskie związki sportowe;  
- organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego 
osób niepełnosprawnych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- budżet Programu na rok 2020: 20 000 000 zł;  
- do 97% dofinansowania. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 222 443 264 oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu : www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-

srodkowfunduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-

sportowego-i-wspolzawodnictwamlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie . 

KONTAKT: 

Ministerstwo Sportu  

ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa  

Tel. (22) 244 31 42  

 

 

http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkowfunduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwamlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie
http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkowfunduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwamlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie
http://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkowfunduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwamlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 

Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy 

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 

prozdrowotne 

FUNDATOR: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową 
pracowników poprzez działania prozdrowotne. W ramach konkursu można realizować 
następujący typ projektu: program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy 
tj. regionalny program zdrowotny pn. Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w 
wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego (opinia Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych nr 30/2020 z dnia 15 maja 2020 r.) stanowiący załącznik do 
Regulaminu konkursu.  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać: 
- pracodawcy; 
- instytucje rynku pracy; 
- podmioty ekonomii społecznej; 
- organizacje pozarządowe; 
- podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne; 
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie 
podmioty; 
- podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności 
leczniczej; 
- uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim 
jest uczelnia 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu – 95% 
kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego); 
- ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: ogółem: 13 300 000 zł:  
   - w tym wsparcie finansowe EFS: 11 900 000 zł; 
   - w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 400 000 zł; 
- minimalna wartość projektu 50 000 zł; 
- minimalny wkład własny 5%. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 19 października 2020 r. do 31 października 
2020 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Projekty mogą być realizowane nie dłużej niż do 30 czerwca 2023. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 61 62 66 192 lub na stronie 

www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/393 . 

 

KONTAKT: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie 

Starostwo Powiatowe w Lesznie  

Pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/393
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Fundusz Wsparcia Kultury 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Funduszu jest wsparcie samorządowych instytucji kultury, NGO-sów oraz 
przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca, aby 
w obliczu sytuacji kryzysowej wynikającej z COVID19 zapewnić stabilne funkcjonowanie 
instytucji i utrzymać dotychczasowe zatrudnienie w sektorze kultury. Proponowane 
rozwiązanie, za sprawą którego udzielone zostanie wsparcie na bezprecedensową skalę, zostało 
zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii 
powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i łączący wszystkie środowiska 
teatralne w Polsce. To modelowe rozwiązanie będzie użyteczne także dla innych środowisk i 
instytucji artystycznych w Polsce. Przyjęte ramy finansowe są oparte o rzetelne wyliczenia, 
uwzględniające pomniejszenie rekompensat o nieponiesione w okresie zamrożenia koszty 
organizacji wydarzeń. Mechanizm przyznawania środków oparto o raporty finansowe 
Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące poprzednich lat. Wypłata środków będzie 
koordynowana przez urzędy wojewódzkie. Wsparciem merytorycznym zajmie się specjalnie 
powołana Komisja ds. Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zostanie uruchomiony poprzez 
nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opracowana przy 
współpracy Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki 
i tańca w okresie od 12 marca do 30 grudnia 2020. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Zależy od wysokości przychodów za analogiczne miesiące w 2019 – instytucje kultury mogą 
liczyć na rekompensatę do 40% a organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne do 50%);  
- budżet Programu 400 000 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Przewidywalny termin składania wniosków to jesień 2020. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 212-11-13 oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3.  

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa  

Tel. (22) 42 10 100  

 

http://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3
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Program Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy 

 

CEL PROGRAMU: 

Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej 

oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych 

w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-

2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. 

Program podzielono na:  

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,  

w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym - 

działania służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność 

społeczną, zwiększaniu ich udziału w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk 

publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, a także 

podnoszeniu jakości debaty publicznej;  

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy 

ze względu na płeć – działania mające na celu ochronę praw człowieka, w tym szczególnie 

praw kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii, homofobii, rasizmowi, antysemityzmowi  

i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie 

etniczne/narodowe, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, status 

ekonomiczny, sytuację rodzinną i inne przesłanki;  

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – działania mające na celu 

upodmiotowienie i usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, 

tworzenie sieci wsparcia społecznego i włączanie w nie osób z grup narażonych na 

wykluczenie, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko 

wykluczenia społecznego;  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane będzie na działania prowadzone 

przez polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z 

Polski, z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów 

korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, 

Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz z krajów sąsiadujących z 

Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). W 

projektach realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców będzie można 

wystąpić o dodatkową kwotę dotacji na koszty udziału partnera. Aktywni Obywatele – Fundusz 

Krajowy wspierać będzie działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ale szczególną 

uwagę przykładać będzie do wspierania działań podejmowanych przez organizacje mniej 

doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów 

pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje adresujące swoje działania do 
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grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą 

docelową będzie młodzież. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie 

socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane  

w KRS. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

• budżet Programu 30 000 000 euro;  

• projekty tematyczne – małe dotacje: od 5 000 euro do 25 000 euro na realizację 

projektu oraz do 5 000 euro na rozwój instytucjonalny; w przypadku projektów 

realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw Darczyńców dodatkowo do 5 000 

euro na koszty związane z udziałem partnera w projekcie; o dotacja może stanowić 

maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu; o wkład własny może zostać 

wniesiony w 100% w postaci pracy wolontariuszy;  

• projekty tematyczne – duże dotacje: od 25 001 euro do 62 500 euro na realizację 

projektu;  

w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-

Darczyńców dodatkowo do 12 500 euro na koszty związane z udziałem partnera  

w projekcie oraz: do 12 500 euro (ale nie więcej niż 20% kosztów realizacji projektu) na 

rozwój instytucjonalny; o dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów 

całkowitych projektu; o co najmniej 50% wkładu własnego musi stanowić wkład własny 

finansowy;  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

II konkurs na projekty tematyczne:  

- wnioski wstępne: listopad-grudzień 2020 r.  

- wnioski pełne: marzec-kwiecień 2021 r.  

 

CZAS REALIZACJI ZADANIA: 

Czas trwania projektów:   

- tematyczne – od 8 do 24 miesięcy 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 507 200 210 oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/o-programie/ 

KONTAKT: 

Fundacja im. Stefana Batorego  

ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa  

Tel. +48| 22 536 02 00  

E-mail: batory@batory.org.pl  

http://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/o-programie/
mailto:batory@batory.org.pl
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Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru 

wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r. 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Sportu 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Programu jest:  
- zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego 
w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, 
igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy oraz poprawa wyników 
reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;  
- zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego 
nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie 
treningowym. W ramach Programu wyróżnia się następujące zadania:  
- przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;  
- przygotowanie do igrzysk głuchych;  
- przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach 
nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
- polskie związki sportowe;  
- organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu 
wyczynowego osób niepełnosprawnych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- budżet Programu na rok 2020: 20 000 000 zł;  
- do 97% dofinansowania. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
30 listopada 2020 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać  dzwoniąc pod numer 222 500 138 lub pisząc na adres 

e-mail: kontakt@msit.gov.pl oraz na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2019-

rok/2700,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-

obs.html  

 

  

 

mailto:kontakt@msit.gov.pl
http://www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2019-rok/2700,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html
http://www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2019-rok/2700,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html
http://www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2019-rok/2700,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html
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Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!" 

Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało 
odwołanych lub przesuniętych, często w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić 
aktywną wymianę, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca jej organizatorów do 
skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”. 
 
FUNDATOR: 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
 
O PROGRAMIE: 
Poprzez formę dotacji „4x3 prosta sprawa!” PNWM w uproszczony sposób wspiera małe 
projekty, takie jak publikacje, wystawy, koncerty i inne formaty, których nie można rozliczyć 
według stawek zryczałtowanych i na podstawie list uczestników. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Wnioskodawcy mają pełną swobodę w doborze tematu i formy. Projekt musi jednak spełnić 
podstawowe warunki:  
1. Odnosi się bezpośrednio do wymiany młodzieży.  
2. Płyną z niego korzyści dla wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.  
3. Przynosi organizacji/ szkole wymierne efekty.  
4. Popularyzuje ideę wymiany, zarówno poprzez dobór formy, jak i grupy odbiorców.  
 
Jeśli np. projekt przewiduje wydanie płyty CD z aranżacjami muzycznymi, które młodzi ludzie z 
obu krajów opracowali na wspólnych warsztatach, a trafi ona głównie do uczestników spotkania 
i ich opiekunów, PNWM nie przyzna na nią dofinansowania. Krąg odbiorców składa się bowiem 
tylko z osób zaangażowanych w projekt i płyta nie spełni funkcji promocyjnej dla wymiany. 
Gdyby otrzymały ją okoliczne szkoły muzyczne i płyta zachęciłaby je do zaangażowania się na 
rzecz polsko-niemieckich projektów, podane wyżej kryteria zostałyby spełnione.  
 
Broszury, publikacje czy wystawy muszą zawierać informacje o efektach wymiany i 
kompetencjach, jakie zyskuje młodzież poprzez udział w spotkaniach międzynarodowych. Takie 
projekty powinny zostać poparte konkretnymi przykładami, wypowiedziami uczestników, 
rodziców i organizatorów. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalna kwota dofinansowania PNWM wynosi 3000 złotych lub 1000 euro. Przy jej 
założeniu i wymaganym wkładzie własnym w wysokości minimum 10%, całkowite koszty 
projektu wynoszą 3333 złotych lub 1111 euro. Z tych liczb wynika nazwa dotacji: „4x3 prosta 
sprawa!”, a w języku niemieckim „4x1 ist einfacher!”. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
31 grudnia 2020 r.  
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DODATKOWE INFORMACJE: 

W przypadku wnioskowania o dotację „4×3 – prosta sprawa!” nie potrzebują Państwo żadnych 

formularzy. Wystarczy, że wniosek będzie zawierał następujące informacje: 

• dokładny opis projektu: cel i grupa docelowa, metody, tematy, przydatność dla polsko-
niemieckiej wymiany młodzieży; 

• wyjaśnienie, jaki jest związek planowanego projektu z polsko-niemiecką wymiany młodzieży; 
• dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania. 

W rozliczeniu projektu w ramach „4×3 – prosta sprawa!” należy uwzględnić wszystkie wydatki 
i źródła finansowania. 
 

KONTAKT: 

Tel.: 22 518 89 38  

e-mail: dominika.gaik@pnwm.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dominika.gaik@pnwm.org


 

43 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6 Rynek 

Pracy Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu 

opieki nad małymi dziećmi Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 

FUNDATOR: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 
małymi dziećmi, obejmujące:  
- tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych 
formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego 
opiekuna, 
- dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą  
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
- sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów 
opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych 
przez opiekunów dzieci do lat 3.  

 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in. 
następujące kategorie działań:  
- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-
higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni 
zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp., 
- zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie 
sanitarne, zabawki), 
- zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju  
i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego 
projektowania, 
- wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; , 
- modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;  
- przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego.  
W ramach projektów przewidujących bieżące dofinasowanie opieki nad dziećmi do lat 3  
w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące 
kategorie działań: 
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- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w 
tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, 
koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka przez okres nie dłuższy 24 miesiące;  
- inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi 
do lat 3. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać tylko i wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, 
miejsko-wiejskie, wiejskie). Projekt może być realizowany w partnerstwie z jednostkami 
administracji publicznej/podmiotami ekonomii społecznej. W ramach naboru można złożyć 
więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie:  
- ogółem: 25 222 600,00 zł w tym wsparcie finansowe EFS: 25 222 600,00 zł;  
- maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu wynosi 85%;  
- wkład własny 15%. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do 
31 grudnia 2020 roku do godziny 15.30. Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie 
projektu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu 
Informatycznego. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/383 

 

KONTAKT: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

Tel. 61 62 66 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/383
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Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions 

FUNDATOR: 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest dofinansowanie indywidualnych spotkań: uczestnicy wymiany młodzieży 
dofinansowanej przez PNWM, którzy nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do 
kosztów odwiedzin. W spotkaniu biorą udział maksymalnie trzy osoby: gospodarz i do dwóch 
gości w wieku od 18 do 26 lat; pobyt trwa od 4 do 14 dni. Uczestnicy/uczestniczki wymiany 
mogą swobodnie zaplanować program spotkania; ważne, aby w tym czasie lepiej poznać 
codzienność, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada. Jeśli gospodarz podejmuje gościa/ gości w 
swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, wyżywienie oraz stosowną 
opiekę. Gość/ goście we własnym zakresie dba/-ją o ubezpieczenie niezbędne na czas udziału 
w wymianie. Gość/ goście i gospodarz zamieszczają relacje z wymiany na Instagramie (posty, 
zdjęcia, nagrania itp.) dodając hashtag #2amongmillions i link do profilu PNWM. W programie 
#2amongmillions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz – gospodarza. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży 
dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
zwrot kosztów podróży gościa/gości od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech 
i z powrotem, maksymalnie o wartości równej cenie biletu kolejowego 2. klasy;  kieszonkowe 
dla gościa/gości, w wysokości po 40 zł na dzień pobytu w Niemczech. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 grudnia 2020 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 22 5188910  oraz na stronie 

internetowej organizatora konkursu www.pnwm.org/dotacja/indywidualna-wymiana-

mlodziezy2amongmillions/ . 

 

KONTAKT: 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  

ul. Alzacka 18 03-972 Warszawa  

Tel.: +48 22 5188910  

E-mail: biuro@pnwm.org 

 

http://www.pnwm.org/dotacja/indywidualna-wymiana-mlodziezy2amongmillions/
http://www.pnwm.org/dotacja/indywidualna-wymiana-mlodziezy2amongmillions/
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Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Fund for Youth Employment) "Uwalnianie potencjału 

młodzieży" (Unlocking Youth Potential) Fundusze Norweskie i EOG 

FUNDATOR: 
Ecorys Polska 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przeciwdziałających bezrobociu grup docelowych. 
Konkurs obejmuje trzy główne obszary wsparcia: 
- Innowacje i eksploracja: projekty, które koncentrują się na nowych, eksperymentalnych 
rozwiązaniach 
zwalczania bezrobocia wśród grup docelowych i zwiększania liczby trwałych miejsc pracy dla 
młodych ludzi; 
- Transfer know-how i dobrych praktyk: projekty, które koncentrują się na transferze know-how  
i dobrych praktyk 
w zakresie inicjatyw na rzecz zatrudnienia młodzieży w krajach europejskich w celu tworzenia 
lepszej jakości miejsc pracy i niższych stóp bezrobocia wśród młodzieży w grupach docelowych; 
- Analiza i badania: ponadnarodowe sieci badawcze, które dzielą się pomysłami, teoriami, 
praktykami i doświadczeniami w zakresie oceny i przeprowadzania badań wpływu inicjatyw 
mających na celu zatrudnienie młodzieży; a także wspólne wnioski współpracujących instytucji 
badawczych planujących zwiększenie swoich możliwości poprzez wspieranie doktorantów w 
zakresie badań wpływu. Międzynarodowe analizy i oceny interwencji skierowanych do 
starszych (25+) młodzieży NEET, młodych kobiet NEET, długotrwale bezrobotnych i grup 
defaworyzowanych, a także badania dotyczące skutków pandemii COVID-19 na grupy docelowe 
to szczególne priorytety Funduszu. 
Finansowanie jest udostępniane na inicjatywy mające na celu zapewnienie dostępu do 
zatrudnienia, edukacji lub szkolenia następującym grupom docelowym: 
- młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (NEET) w wieku od 25 do 29 lat 
mieszkająca w małych miastach, na przedmieściach lub na obszarach wiejskich; 
- młode matki, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET) w wieku od 25 do 29 lat; 
oraz; 
- długotrwale bezrobotni w wieku od 25 do 29 lat. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać podmioty partnerskie – kwalifikowalnymi partnerami projektu mogą być 
podmioty, organizacje publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne  
i pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne, w tym między innymi:  
- gminy, organizacje będące częścią gmin, związki gmin;  
- regiony, organizacje będące częścią struktur regionalnych; stowarzyszenia regionów;  
- jednostki organizacyjne rządu centralnego, organizacje częściowo finansowane przez 
jednostki administracji centralnej, przedsiębiorstwa państwowe, organizacje państwowe;  
- publiczne i prywatne instytucje edukacyjne i badawcze;  
- organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa 
społeczne, stowarzyszenia interesów osoby prawne, fundacje i fundusze kapitałowe;  
- spółki komercyjne;  
- spółdzielnie (produkcyjne, mieszkaniowe, konsumenckie);  
- organizacje wspierające biznes (inkubatory, centra start-upów itp.); oraz  
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- partnerzy społeczni (związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia 
pracodawców, izby handlowo-przemysłowe). Partnerami projektów mogą być podmioty 
mające siedzibę w jednym z 15 Państw-Beneficjentów Funduszy Norweskich lub EOG lub  
w Irlandii, Włoszech lub Hiszpanii. Konsorcjum projektu potrzebuje co najmniej jednego 
partnera-beneficjenta, aby mogło zostać uznane za kwalifikowalne. Nie ma ograniczeń co do 
maksymalnej liczby partnerów-beneficjentów. Za korzystne uważa się utworzenie konsorcjów 
projektowych z większą liczbą członków niż minimum. Jednak wielkość partnerstwa musi być 
należycie uzasadniona, aby odzwierciedlić konkretny zakres projektu, a także umożliwić 
zarządzanie. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
- budżet 11 500 000 EUR;  
- dofinansowanie do 85%;  
- dotacje 1 000 000-2 000 000 EUR. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 5 stycznia 2021 roku. Wniosek należy złożyć  
w języku angielskim drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu operatora funduszu 
(EGREG) https://www.egregsystem.info/fundforyouthemployment/.   
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu : 

https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-youthunemployment-europe  

 

KONTAKT: 

Ecorys Polska  

ul. Solec 38 00-394 Warszawa  

Tel. +48 22 / 339 36 40  

E-mail: ecorys@wecorys.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.egregsystem.info/fundforyouthemployment/
https://eeagrants.org/news/were-looking-best-projects-fight-youthunemployment-europe
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

Stypendia krajowe 

Zobaczcie kilka letnich ofert stypendiów w Polsce: 

• Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Dla studentów 

Zasięg: wielkopolskie  

Termin składania wniosków: 20 października 2020 r. 

bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/24626045  

powiat@powiat.kalisz.pl  

 

• Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Termin składania wniosków: 25 października 2020 r.  

Zasięg: Ogólnopolskie 

www.gov.pl  

sekretariat.bm@nauka.gov.pl  

 

• Stypendia w Programie Młoda Polska 2020 

Dla studentów, absolwentów i innych 

Termin składania wniosków: 31 października 2020 r.  

Zasięg: ogólnopolskie 

esp@mkidn.gov.pl  

www.gov.pl  

 

• Stypendia dla studentów Akademii L. Koźmińskiego 2020 

Dla studentów, absolwentów 

Termin składania wniosków: 31 października 2020 r.  

Zasięg: ogólnopolskie 

fundacja.kozminski.edu.pl 

fundacja@kozminski.edu.pl  

 

• Program START dla młodych naukowców 

Dla naukowców 

Termin składania wniosków: 2 listopada 2020 r.  

fnp.org.pl  

krystyna.frak@fnp.org.pl  

 

 

 

http://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/24626045
mailto:powiat@powiat.kalisz.pl
http://www.gov.pl/
mailto:sekretariat.bm@nauka.gov.pl
mailto:esp@mkidn.gov.pl
http://www.gov.pl/
http://www.fundacja.kozminski.edu.pl/
mailto:fundacja@kozminski.edu.pl
http://www.fnp.org.pl/
mailto:krystyna.frak@fnp.org.pl
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• Stypendia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na semestr jesienny 2020/21 

Dla uczniów studentów, absolwentów, doktorantów  

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 5 listopada 2020 r.  

wspolnotapolska.org.pl  

stypendia@wspolnotapolska.org.pl 

 

• Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award) 

Dla studentów 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 6 listopada 2020 r.  

campaign.queensilvianursingaward.pl/ 

agnieszka.karasinska@medicover.pl  

 

• Program mentoringowy TopMinds 2021 

Dla studentów, doktorantów 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 8 listopada 2020 r.  

topminds.pl    

info@topminds.pl  

 

• Program stypendialny ADAMED SmartUP – 7 edycja 

Dla uczniów 

Zasięg: ogólnopolskie  

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2021 r.  

www.adamedsmartup.pl    

kontakt@adamedsmartup.pl  

Stypendia zagraniczne 

Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych: 

 
• Konkurs GPW na prace dyplomowe nt. rynku kapitałowego 2020 

Dla studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców 
Zasięg: ogólnopolski 
Termin: 31 października 2020 r. 
konkurs@fundacjagpw.pl 
www.gpw.pl 

 

• Stypendia Fundacji Shuttleworth dla liderów społecznych 2020 
Dla studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców 
Zasięg: cały świat 

http://www.wspolnotapolska.org.pl/
mailto:stypendia@wspolnotapolska.org.pl
http://campaign.queensilvianursingaward.pl/
mailto:agnieszka.karasinska@medicover.pl
http://www.topminds.pl/
mailto:info@topminds.pl
http://www.adamedsmartup.pl/
mailto:kontakt@adamedsmartup.pl
mailto:konkurs@fundacjagpw.pl
http://www.gpw.pl/
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Termin składania wniosków: 3 listopada 2020 r.  
www.shuttleworthfoundation.org/  
 

• Stypendium Vanier Canada na studia doktoranckie 2020 
Dla absolwentów, doktorantów 
Zasięg: Kanada 
Termin składania wniosków: 3 listopada 2020 r. 
vanier@cihr-irsc.gc.ca 
vanier.gc.ca 
 

• Stypendium D-prize dla początkujących przedsiębiorców 2020 
Dla studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców  
Zasięg: cały świat 
Termin składania wniosków: 8 listopada 2020 r.  
hello@d-prize.org  
www.d-prize.org  
 

• Szwajcarskie stypendia rządowe dla naukowców i artystów zagranicznych 2020 
Dla studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców  
Zasięg: Szwajcaria 
Termin składania wniosków: 13 listopada 2020 r.  
www.eda.admin.ch 
warsaw@eda.admin.ch  
 
 

• Stypendium naukowe Dianne Woest 2021/2022 
Dla doktorantów, naukowców 
Zasięg: Stany Zjednoczone 
Termin składania wniosków: 15 listopada 2020 r.  
www.hnoc.org 
wrc@hnoc.org 
 

• Międzynarodowe stypendium w Hochschule Hof w Niemczech 2020/21 
Dla studentów, absolwentów 
Zasięg: Niemcy 
Termin składania wniosków: 15 listopada 2020 r.  
hof-university.de  
welcome@hof-university.de 
 

• Exchange Program to the US: stypendia dla naukowców i doktorantów Fundacji 
Kościuszkowskiej 2020 
Dla doktorantów, naukowców 
Zasięg: Stany Zjednoczone  
Termin składania wniosków:15 listopada 2020 r.  
thekf.org  
exchangetotheus@thekf.org  

 

http://www.shuttleworthfoundation.org/
mailto:vanier@cihr-irsc.gc.ca
http://vanier.gc.ca/
mailto:hello@d-prize.org
http://www.d-prize.org/
http://www.eda.admin.ch/
mailto:warsaw@eda.admin.ch
mailto:wrc@hnoc.org
http://www.hof-university.de/
mailto:welcome@hof-university.de
http://www.thekf.org/
mailto:exchangetotheus@thekf.org
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Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 

organizacji trzeciego sektora w zakresie: 

- poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, 

środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne) 

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

- pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych 

- tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT: 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21a 

tel. 65 529 54 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


