
 



 

2 
 

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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•  

 

Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”,  Realizacja Inwestycji w zakresie 

zielono- niebieskiej infrastruktury w miastach” 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Klimatu  

 

CEL ZADANIA: 

Celem Konkursu jest zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze 

zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-

niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.  

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki 

zmian klimatu, podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.  

Nabór ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych  

z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania 

adaptacyjne  

i mitygacyjne), wynikających z planów adaptacji do zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą 

ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany 

klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację  

i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję 

wody. Wniosek aplikacyjny powinien zawierać działania edukacyjne i uświadamiające jako 

zintegrowane części wniosku. Warunkiem realizacji projektu będzie zgodność planu adaptacji 

z „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu”. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z:  

• zwiększeniem powierzchni terenów zieleni w miastach (w tym również tzw. zielonej 

infrastruktury) wspomagających procesy napowietrzania miast oraz promujących 

zielone korytarze i zapobiegających fragmentacji miast, a także poprawiających 

funkcje ekosystemów  

• i ich usług oraz zwiększających powierzchnie biologicznie czynne w miastach;  

• przechwytywaniem i zagospodarowaniem wód opadowych w miejscu ich powstania 

lub bliskiej okolicy tzw. zielono-niebieska infrastruktura, promująca sieć naturalnych  

i półnaturalnych rozwiązań zwiększających retencję, w tym małą retencję wodną oraz 

ograniczających lokalne podtopienia i zmniejszających ryzyko powodzi;  

Aktualne konkursy 
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• zmniejszeniem efektu miejskiej „wyspy ciepła” oraz poprawą mikroklimatu w mieście 

poprzez zwiększenie terenów zieleni wpływających na obniżenie temperatury oraz 

zmniejszenie zużycia energii w budynkach, np. poprzez wykorzystanie zebranej wody 

deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian;  

• likwidacją zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni 

przepuszczalnych dla wody;  

• przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z powodzi, suszy, łagodzeniem skutków 

fal upałów i efektu miejskiej „wyspy ciepła” w miastach i/lub realizacją działań 

ograniczających zagrożenia w obszarach miejskich powstałych wskutek ekstremalnych 

zjawisk pogodowych;  

• zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację w kierunku np. 

elektromobilności, rozwoju zrównoważonych środków transportu, zwiększenia roli 

miast  

• w ograniczaniu marnotrawienia żywności. Aktywnościom wskazanym powyżej muszą 

towarzyszyć działania edukacyjne i zwiększające świadomość, mające na celu zmianę 

zachowań na bardziej przyjazne dla klimatu. Przykładowe opisy działań z ww. zakresu 

znajdują się w Podręczniku Wnioskodawcy. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

• jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. (oraz ich 

związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące 

usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych takich jednostek 

samorządu terytorialnego);  

• organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w art. 1.6 n Regulacji w sprawie 

wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF 

EOG) na lata 2014-2021. Partnerstwo Partnerem może być każdy podmiot publiczny 

lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, 

ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – 

Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub 

każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane  

i przyczyniające się do wdrażania Programu. Projekty złożone w partnerstwie  

z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają 

dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. W przypadku projektu 

złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na 

etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy 

partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw 

Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu złożonego  

w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie 

podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
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Wysokość dotacji:  

• kwota środków przeznaczona na nabór 23 029 413 euro;  

• kwota dofinansowania 500 000 euro - 2 300 000 euro;  

• poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% 

kosztów kwalifikowanych. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 17 sierpnia 2020 roku do godz. 

15:00 – wydłużono termin składania wniosków. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskowrealizacje-inwestycji-w-zakresie-

zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskowrealizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
http://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskowrealizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
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Football People Event Grants – małe granty na walkę z dyskryminacją 

FUNDATOR: 
Fare Network 
 
O PROGRAMIE: 
Celem Konkursu jest finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, 
w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, 
promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za 
pomocą piłki nożnej. Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych 
imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także 
kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak  
i międzynarodowym. Podejmowane działania powinny jasno przeciwstawiać się dyskryminacji 
i promować sport jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty 
promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, 
uchodźców, osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób 
niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, 
w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, 
promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za 
pomocą piłki nożnej. Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych 
imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także 
kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak  
i międzynarodowym. Podejmowane działania powinny jasno przeciwstawiać się dyskryminacji 
i promować sport jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty 
promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, 
uchodźców, osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób 
niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z 
 poniższych priorytetów:  

• walka z dyskryminacją w piłce nożnej;  

• promowanie różnorodności;  

• wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu;  

• rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu;  

• piłka nożna jako narzędzie integracji społecznej, edukacji i wzmocnienia potencjału.  
W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:  

• realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji;  

• uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. 
wystawy lub zestawy dydaktyczne);  

• wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym);  

• festiwale filmowe;  

• inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy 
kibiców, organizacje działające na walki z dyskryminacją w piłce nożnej i poprzez nią. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Do 500 euro. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 29 lipca 2020r. do 23 sierpnia 2020 r. do 
godz. 23:59.  
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami  
i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodni Football People Weeks, między 8 a 22 
października 2020 r. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

www.farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/smallgrants-2/ 

KONTAKT: 

Fare network Stichting  

E-mail: info@farenet.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/smallgrants-2/
mailto:info@farenet.org
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Konkurs ofert dotyczący prowadzenia ośrodka dla repatriantów 

FUNDATOR: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

O PROGRAMIE: 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania  

z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów  

w okresie od 15 listopada 2020 r. do 15 listopada 2023 r.”. Termin składania ofert upływa  

w dniu  24 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Przez cały okres realizacji zadania w ośrodku musi być zapewniona możliwość jednoczesnego 

zakwaterowania minimum 100 osób skierowanych do ośrodka. 

Ośrodek powinien być zlokalizowany w obiekcie spełniającym warunki określone w ustawie, 

rozporządzeniu oraz dodatkowe wymogi wskazane w niniejszym ogłoszeniu. 

Podmiot realizujący zadanie zapewnia osobom zakwaterowanym w ośrodku dostęp do 

wyposażenia i usług wskazanych w art. 20b ust. 1 ustawy. 

Podmiot realizujący zadanie zapewnia kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną, 

wymagane do realizacji zadania. Przy planowaniu realizacji zadania należy uwzględnić 

prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-księgowej oraz 

szczegółowej dokumentacji przeprowadzonych zajęć i kursów, z uwzględnieniem ich tematyki, 

liczby godzin oraz osób uczestniczących. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób 

umożliwiający Zleceniodawcy nadzór nad prawidłowością realizacji zadania. 

Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia pomocy organizacyjnej  

w dojeździe repatriantów do ośrodka, z zastrzeżeniem, że nie ponosi kosztów dojazdu 

repatriantów. 

Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Zatwierdzony przez Pełnomocnika wynik konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy  

z wybranym oferentem. Wzór umowy o realizację zadania określa załącznik nr 2 do 

ogłoszenia. Umowa może zostać doprecyzowana przed jej zawarciem. Rozliczenie 

dokonywane będzie za faktycznie zrealizowany zakres usługi, na podstawie kosztu osobodoby 

w 30 dniowym okresie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady rozliczeń i sposobu ustalenia 

wysokości wynagrodzenia zawarte są we wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do ogłoszenia. 

Pełnomocnik nie gwarantuje minimalnej liczby repatriantów, którzy zostaną skierowani do 

ośrodka, a podmiotowi realizującemu zadanie nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek 

roszczenia w stosunku do Pełnomocnika, w tym odszkodowawcze.   
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

W konkursie mogą wziąć udział organizacje społeczne, stowarzyszenia albo osoby prawne, 

których statut obejmuje prowadzenie działalności: 

1. w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, lub 

2. na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, lub 

3. charytatywnej, lub 

4. na rzecz osób niepełnosprawnych, lub 

5. na rzecz osób w wieku emerytalnym, lub 

6. w sferze oświaty i wychowania, lub 

7. na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw 

dziecka. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania ofert upływa w dniu  24 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Termin realizacji zadania: od dnia 15 listopada 2020 r. do dnia 15 listopada 2023 r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: www.gov.pl/web/mswia/prowadzenie-

osrodka-adaptacyjnego-dla-repatriantow-w-okresie-od-15-listopada-2020-r-do-15-listopada-2023-r 

KONTAKT: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

E-mail: kontakt@mswia.gov.pl 

Tel.: 222 500 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/mswia/prowadzenie-osrodka-adaptacyjnego-dla-repatriantow-w-okresie-od-15-listopada-2020-r-do-15-listopada-2023-r
http://www.gov.pl/web/mswia/prowadzenie-osrodka-adaptacyjnego-dla-repatriantow-w-okresie-od-15-listopada-2020-r-do-15-listopada-2023-r
mailto:kontakt@mswia.gov.pl
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Program dotacyjny 

FUNDATOR: 
Fundacja mBanku 
 
CEL PROGRAMU: 
Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz 
okołomatematycznych projektów rozwojowych. Projekty muszą przyczyniać się do 
podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne 
z wizerunkiem i polityką mBanku. Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie 
trzykrotnie. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Wsparcie mogą uzyskać:  

• projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje 
matematyki);  

• projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii 
przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki). 

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać:  

• 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: 

• 26 sierpnia 2020 roku;  

• 23 września 2020 roku;  

• 21 października 2020 roku;  

• 25 listopada 2020 roku;  

• 16 grudnia 2020 roku.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ 

KONTAKT: 

Biuro programu "mPotęga"  

Tel. 500 791 442  

E-mail: kontakt@mpotega.pl 

http://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Oś Priorytetowa 3, Energia, Poddziałanie 3.3.1. 

Inwestycje w obszarze transportu miejskiego 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Klimatu  

 

CEL KONKURSU: 

Wsparcie – w ramach strategii niskoemisyjnych – projektów polegających na:  

• budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich 

obszary funkcjonalne, ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu 

publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury 

rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe 

zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów 

publicznych/miejskich, itp.) oraz  

• działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, 

rowerowego i pieszego. Projekt winien składać się z obu typów przedsięwzięć. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

• jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;  

• organizacje pozarządowe, stowarzyszenia; 

• podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach 

powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada 

gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której 

wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb 

Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 

albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej 

świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego;  

• uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;  

• państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 

budżetowe;  

• podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE. Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych  

w Regulaminie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  

• maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych  

z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących 

dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych  
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z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  

i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;  

• maksymalna kwota dofinansowania projektu wynika z Mandatów Terytorialnych dla 

poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji: 

- dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji –1 312 220,44 zł;  

• ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 12 000 000,00 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 

15.30.  

DODATKOWE INFORMACJE: KONTAKT 

 www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/386 

KONTAKT: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

E-mail: ocenaformalna2@umww.pl 

Tel. 61 626 61 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/386
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Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres 

aktywności zawodowej 

FUNDATOR: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Prewencji i Rehabilitacji 

 

CEL KONKURSU:  

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, 

które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia 

wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego 

oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach 

technicznych: 

 

• bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; 

• urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz 

promieniowaniem  elektromagnetycznym; 

• oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem 

optycznym; 

• ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; 

• urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej 

wentylacji powietrza; 

• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,  

w zagłębieniach 

i innych strefach pracy; 

• sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego; 

• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na 

czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; 

• środki ochrony indywidualnej. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki. 

 

• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia 

zdrowotne; 

• nie zalega z opłacaniem podatków; 

• nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, 

postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem; 
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• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez 

ZUS całości ostatniego dofinansowania; 

• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu 

dofinansowania, do którego został zobowiązany. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 5 000,00 

PLN 

 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać w terminie od 27 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

www.bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-

bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01 

 

KONTAKT 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Departament Prewencji i Rehabilitacji 

Tel.  (22) 667 10 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01
http://www.bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01
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Konkurs MSWiA - dotacje podmiotowe 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, które 

posiadają od przynajmniej pięciu lat osobowość prawną, potwierdzoną wpisem do 

stosownego rejestru/ewidencji lub innymi dokumentami[3] oraz realizują przynajmniej jedno 

z następujących zadań: 

1. Działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz 
imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla 
zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 
ust. 2 ustawy); 

2. Wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, 
języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych 
technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust.  
2 ustawy); 

3. Wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez 
mniejszości lub w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust.  
2 ustawy); 

4. Działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 
5. Prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego 

mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 
ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy); 

6. Edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt  
8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy). 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

31 sierpnia 2020 r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Dokonując oceny wniosków o udzielenie dotacji podmiotowych Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, w szczególności bierze pod uwagę: 

1. Spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. III ust. 2; 
2. Efektywność realizowanego zadania (spodziewane efekty w stosunku do planowanych 

kosztów); 
3. Dotychczasowe doświadczenia oraz wcześniejszy sposób realizacji przez 

wnioskodawców podobnych zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1-9 ustawy; 
4. Współpracę wnioskodawców przy realizacji zadania z innymi partnerami oraz wielkość 

środków planowanych na realizację zadania ze źródeł innych niż budżet państwa 
(w tym m. in. od jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych 
i przedsiębiorstw); długofalowe efekty realizowanego zadania. 
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www.mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2021/11178,Informacja-Ministra-

Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-.html 

 

KONTAKT: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Tel. +48 22 60 122 25  

E-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2021/11178,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-.html
http://www.mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2021/11178,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-.html
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Innowacje społeczne. Konkurs na metainkubator, Wiedza Edukacja Rozwój 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych poprzez 

sieciowanie podmiotów działających w sferze innowacji społecznych w celu zapewnienia 

lepszych warunków do inicjowania, rozwijania oraz upowszechniania / skalowania innowacji 

społecznych w Polsce. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Na prowadzenie organizacji parasolowej, tzw. metainkubatora, którego zadaniem będzie 

wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych w Polsce. Do zakresu obowiązków 

metainkubatora będzie należało przede wszystkim sieciowanie podmiotów zainteresowanych 

współpracą na rzecz innowacji społecznych, wymiana doświadczeń i wiedzy między członkami 

sieci, wspomożenie procesu inkubowania innowacji społecznych, prowadzenie działań na 

rzecz upowszechniania i skalowania najlepszych innowacyjnych rozwiązań, a także 

podejmowanie inicjatyw skierowanych na zewnątrz. Inicjatywy te mają służyć promowaniu 

kultury eksperymentowania, wzmacnianiu kompetencji  

w obszarze zarządzania zmianą u lokalnych liderów czy budowaniu otwartości na 

innowacyjność społeczną na poziomie władz samorządowych.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioskodawcą może być podmiot, który jest liderem projektu realizowanego w ramach 

konkursu na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności (POWR.04.01.00-IZ.00-

00-022/18) lub drugiej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr 

POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19) i spełnia samodzielnie albo – jeśli zgłasza projekt partnerski 

wraz z partnerem/ami – spełnia następujące warunki: 

• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie 

w inkubacji innowacji społecznych 

• posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie 

problematyki społecznej (ewaluacja programów, projektów finansowanych z funduszy UE nie 

będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia tego wymogu) 

• zaangażuje trzy kluczowe osoby, z których: 

1. jedna ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych 

2. druga ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych  

w zakresie innowacji społecznych 
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3. trzecia ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań rzeczniczych i wykaże 

co najmniej jeden przykład swojej skuteczności w zakresie upowszechniania lub skalowania 

innowacji społecznej lub pozyskiwania zewnętrznych środków (poza funduszami UE) na 

wdrażanie innowacji społecznej (osoba z doświadczeniem rzeczniczym musi zostać 

wskazana z imienia i nazwiska we wniosku o dofinansowanie) 

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

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :  

Alokacja na konkurs wynosi 6 000 000 PLN. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie do 31 sierpnia 2020 r. 

do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

www.power.gov.pl/nabory/1-315/#Na co i kto może składać wnioski 
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Ekolaury  

 
FUNDATOR: 
Polska Izba Ekologii 
 
CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest: 

• wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną; 
• popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki 

wodnej; 
• promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska 

naturalnego.  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach: 

• Gospodarka wodno-ściekowa 
• Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami 
• Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii 
• Ekoprodukt, zielone technologie 
• Edukacja ekologiczna 
• Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności 
• Energooszczędność, efektywność energetyczna 
• Czystsza Produkcja 
• Gmina, związek gminny przyjazny środowisku 
• Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Konkurs skierowany jest do:  

• przedsiębiorców;  

• jednostek samorządu terytorialnego – gmin miejskich, gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich  

i ich związków;  

• instytucji ochrony środowiska;  

• organizacji pozarządowych.  

 

W Konkursie można uczestniczyć więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że każdy wniosek jest zgłoszony 

w odrębnej kategorii konkursowej. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

www.pie.pl/ekolaury.html 

 

KONTAKT: 

Tel. kom.: 501 052 979 

E-mail: pie@pie.pl 

http://www.pie.pl/ekolaury.html
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Europa dla Obywateli, Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego, Komponent 2. 

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie 

FUNDATOR: 
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisja 

Europejska 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest w ramach Komponentu 2. jest wsparcie projektów służących 
zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii  
w dziedzinach związanych z celami programu. Inicjatywy zgłaszane w tym Komponencie 
dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz 
unijnych.  
Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane przez 
międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem 
projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie 
polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i jego priorytetami 
rocznymi. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich 
instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno  
z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, praktycznych rozwiązań  
i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem wniosków 
dotyczących polityk unijnych. Projekty powinny angażować jak najszerszą i liczną grupę 
obywateli i rozwijać ich międzynarodową współpracę. Projekty w ramach Działania 2.3. 
powinny nawiązywać do priorytetów rocznych programu, promować solidarność i pracę na 
rzecz innych, zaangażowanie społeczne i wolontariat; ponadto ich obowiązkowymi 
elementami muszą być co najmniej dwa spośród następujących rodzajów działań:  

• promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,  

• gromadzenie opinii,  

• wolontariat.  
Maksymalny czas trwania projektu to 18 miesięcy.  
Przykładowe koszty kwalifikowalne (w ramach ryczałtu): 

• podróże i pobyty uczestników wydarzeń,  

• wynajem pomieszczeń, tłumaczenia ustne i pisemne,  

• komunikacja/rozpowszechnianie związane z wydarzeniami,  

• koordynacja wynikająca z udziału wielu organizacji,  

• personel bezpośrednio związany z działaniem,  

• działania przygotowawcze oraz niezbędne do ich realizacji badania i narzędzia ICT.  
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać:  

• organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,  

• instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.  
Partnerstwo - w projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się 
krajów, w których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.  
Partnerami mogą zostać:  
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• samorządy terytorialne/władze regionalne,  

• organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,  

• instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze,  

• komitety i sieci miast partnerskich.  
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby 

wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób  

i krajów w nich uczestniczących. Maksymalna kwota dotacji to 150 000 euro. 

 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków o dofinansowanie do 1 września 2020 roku do godz. 17:00. Proces aplikacji 

jest identyczny we wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga 

rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na 

Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany 

osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

www.europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
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Europa dla Obywateli, Działanie 2.1, Partnerstwo Miast 

FUNDATOR: 
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisja 

Europejska 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest wsparcie projektów współpracy międzynarodowej pomiędzy 

samorządami. Wspomniane projekty mają mieć na celu mobilizowanie obywateli na poziomie 

lokalnym i unijnym do zaangażowania społecznego, politycznego oraz wolontariatu. W 

projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, w których co najmniej jeden 

jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą mieć formalnie 

udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej). W projekcie musi brać 

udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych 

niż kraj goszczący.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Ze środków programu “Europa dla obywateli” można pokryć koszty podróży i noclegów 

zaproszonych uczestników wydarzeń.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać:  

• miasta/władze miejskie;  

• gminy (miejskie/wiejskie);  

• komitety do spraw partnerstwa;  

• inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne. 

 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Maksymalnie 25 000 euro - dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego 
na podstawie liczby zaproszonych uczestników projektu z krajów kwalifikujących się do 
udziału  
w programie, innych niż kraj goszczący. Szczegółowe stawki ryczałtowe dostępne są na stronie 
Programu. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
1 września 2020 roku do godz. 17:00.  
 
CZAS REALIZACJI ZADANIA: 

Maksymalny czas trwania projektu 21 dni. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

www.europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/ 

http://www.europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
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Otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania 

publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

FUNDATOR: 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wsparcie projektów mających na celu podtrzymywanie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert:  

• organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i 

upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o 

ofiarach wojny i okresu powojennego;  

• upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form 

działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób 

związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów 

pamięci. W zakresie realizacji powyższych zadań środki w formie dotacji celowych 

przeznaczone będą m. in. na:  

- dofinansowanie prowadzenia działalności upamiętniającej tradycje walk o 

suwerenność RP poprzez organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji 

historycznych, konferencji, koncertów, festiwali, marszów, rajdów, spotkań 

kombatantów z młodzieżą oraz działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz 

pogłębianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie działalności 

dokumentacyjnej także inne podmioty. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

• pula środków wynosi 1 100 000 zł;  

• wniesienie wkładu finansowego, własnego osobowego i rzeczowego w ramach 

składanych ofert nie jest wymagane. 

 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

4 września 2020r.  

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rokbie%C5%BC%C4%85cy/1924-

og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok.html  

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rokbie%C5%BC%C4%85cy/1924-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rokbie%C5%BC%C4%85cy/1924-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2020-rok.html
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Konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o 

historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę 

FUNDATOR: 
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o 
historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, 
w których zaangażowani zostaną mieszkańcy. Przy ocenie wniosku o grant Komisja 
Konkursowa bierze pod uwagę:  

• przy publikacjach: spis treści, krótki opis, budżet, termin wykonania, grupa docelowa; 

• przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki , budżet, termin wykonania, opinia 
Komisji Rabinackiej (dot. upamiętnień na cmentarzach); 

• przy projektach konserwatorskie: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich 
konserwacji, budżet, termin wykonania;  

• konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista prelegentów, wstępny program, 
budżet, termin;  

• projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych 
specjalistów budżet, termin wykonania;  

• projekty edukacyjne: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych 
specjalistów, grupa docelowa, budżet, termin wykonania;  

• imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, 
lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet. Ponadto przy wszystkich 
wnioskach będzie brane pod uwagę:  

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać organizacje posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność 
związaną z działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursowym, oraz które spełniają 
określone w nim wymogi. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Pula środków 106 000 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia 14 września 2020 roku, do 
godz. 15:00.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
www.szih.org.pl/komisja-grantowa-nowy-konkurs-grantowy/ 

 

KONTAKT: 

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Tel. +48 22 827 92 25 

http://www.szih.org.pl/komisja-grantowa-nowy-konkurs-grantowy/


 

25 
 

Konkurs MSWiA - dotacje celowe 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Dotacje celowe są przyznawane na realizację następujących zadań: 

1. Działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz 
imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla 
zachowania i rozwoju języka regionalnego . 

2. Wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, 
w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych 
technikach zapisu obrazu i dźwięku. 

3. Wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez 
mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym. 

4. Ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym. 
5. Działalność świetlicową. 
6. Prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego 

mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego. 
7. Edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach. 
8. Propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym. 
9. Remonty obiektów budowlanych, w tym obiektów zabytkowych, służących 

zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka 
regionalnego. 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

14 września 2020r.  

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Dokonując oceny wniosków o przyznanie dotacji celowych na czasopisma Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji bierze również pod uwagę: 

1. Planowaną objętość czasopisma, 
2. Planowaną liczbę numerów czasopisma, 
3. Język, w którym ukazywać się będzie czasopismo. 

www.mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2021/11178,Informacja-Ministra-

Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-.html 

KONTAKT: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Tel. +48 22 60 122 25  
E-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl 

http://www.mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2021/11178,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-.html
http://www.mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2021/11178,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-.html
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne 

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-

budowlanych i planowania przestrzennego” 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
 
CEL PROGRAMU: 
Celem Programu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie 
pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności 
architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Celem działania ośrodka jest wzrost 
dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych  
w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) w zakresie dostępności architektonicznej. 
Projekt ma charakter pilotażowy. Wnioskodawca powinien zaproponować najlepszą autorską 
koncepcję działania ośrodka dla realizacji ww. celu. Założeniem w konkursie jest dotarcie ze 
wsparciem do jak największej liczby podmiotów publicznych.  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Działania ośrodka powinny dotyczyć wsparcia dostępności konkretnych inwestycji i 
współpracy z podmiotami publicznymi, jako inwestorami. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  

• Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,  

• urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej,  

• inspektoraty nadzoru budowlanego,  

• urzędy wojewódzkie,  

• organizacje pozarządowe,  

• partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,  

• przedsiębiorcy,  

• szkoły wyższe,  

• jednostki naukowe,  

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które samodzielnie albo - 
jeśli zgłaszają projekt partnerski - wraz z partnerem/ami spełniają wymienione w 
regulaminie konkursu warunki. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Ogólna pula środków przeznaczonych na Konkurs 6 250 000 zł, maksymalny poziom 
dofinansowania 100%. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 10 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r. do 
godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA 
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www.sowa.efs.gov.pl/ . O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku 
do SOWA. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-

budowlanych-i-planowania-przestrzennego-9/ 

KONTAKT: 

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  

Tel. 22 626 06 32 

E-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sowa.efs.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-9/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-9/
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 

Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

FUNDATOR: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 
CEL PROGRAMU: 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przyczyniających się do rozwoju elektronicznych 
usług publicznych.  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:  

• zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie 
cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. 
przedsięwzięcia: dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej 
dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz 
wdrażania systemów EDM, dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek 
ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu  
z uruchomieniem e-usługi, 

• tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych m.in.: baz danych  
i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych 
przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej; rozwiązań technicznych, 
aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych 
przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów; geograficznych systemów informacji 
przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią  
i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej), pozyskanie i przetwarzanie 
danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych  
o udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz 
poziomu dojrzałości usług już dostępnych,  

• rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających 
funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego, m.in. 
przedsięwzięcia: o zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz 
istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP); o służące 
poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej  
w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg 
dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów), 

• rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, 
edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego 
oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych 
zasobów. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać:  

• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe 
(posiadające osobowość prawną) – poza powiatami i Samorządem Województwa w 2 
typie projektu;  

• administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu 
regionalnym);  

• organizacje pozarządowe;  

• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;  

• instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające 
osobowość prawną);  

• podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także 
przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń). W celu wspólnej realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo 
przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 
finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. 
Partnerem w projekcie nie może zostać podmiot wykluczony z możliwości otrzymania 
dofinansowania (w tym na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych). 

 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet Programu 12 000 000 zł; 

• kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępu obywateli do 
usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze 
ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia” wynosi 4 000 000,00 zł;  

• kwota przeznaczona na dofinansowanie pozostałych typów projektów wynosi 8 000 
000,00 zł; 

• maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł;  

• maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków 
kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniami zawartymi w Regulaminie konkursu. 

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 31 lipca 2020 r. od godziny 7.30 
do 18 września 2020 r. do godziny 15.30. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/39 

 

KONTAKT: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

Tel. 61 62 66 192 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/39
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Konkurs „Rzeczy są dla Ludzi” 

FUNDATOR: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
 
CEL KONKURSU: 
Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” to jedno z działań w ramach rządowego programu „Dostępność 
Plus”. Stanowi on pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem 
jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu 
społecznym  
i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. W ramach programu są podejmowane  
i finansowane działania w 8 obszarach tematycznych: architektura, transport, edukacja, służba 
zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Wartość inwestycji 
przyczyniających się do realizacji programu wyniesie w perspektywie lat 2018-2025 ok. 23 mld 
zł. Źródłami finansowania rządowego programu są Fundusze Europejskie, Fundusze 
Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz publiczne środki krajowe, tj.: 
budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego oraz środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” dzięki szeroko zakrojonemu zakresowi tematycznemu otwiera 
przed naukowcami i przedsiębiorcami możliwość realizacji ciekawych projektów mających na 
celu zapewnienie lub zwiększenie dostępności. Zasady konkursu dają dużą elastyczność  
w zaplanowaniu przedmiotu i zakresu prac, miejsca realizacji projektu - może to być dowolne 
z województw - oraz w doborze partnerów. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in.: 

1. narzędzi i rozwiązań ICT, np. przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami interfejsów 
urządzeń codziennego użytku,2. technologii zapewniających pełny dostęp do dóbr kultury  
w czasie rzeczywistym, 
3. rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym 
poruszaniu się w przestrzeni publicznej, 
4. projektowania i ergonomii mebli, w tym mebli sensorycznych, 
5. rozwiązań wspierających kształcenie studentów, w tym studentów uczelni artystycznych, 
6. technologii wspomagających samodzielność funkcjonowania osób starszych,  
w  szczególności w miejscu ich zamieszkania oraz 
7. opracowania, m.in. w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, standardów 
dostępności dla przestrzeni publicznej, środków transportu oraz usług powszechnych. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
NCBR, które wspiera projekty badawczo-rozwojowe polskich przedsiębiorców i naukowców, 
adresuje nową inicjatywę do jednostek naukowych, firm - w obu przypadkach także 
organizacji III sektora - oraz konsorcjów przedsiębiorstw lub konsorcjów naukowo-
przemysłowych. Będą one mogły zgłaszać nowatorskie projekty odpowiadające na potrzeby 
zdefiniowane w zakresie tematycznym konkursu, obejmującej 23 zróżnicowane tematy 
dotyczące technologii, narzędzi i rozwiązań dla osób z różnymi niepełnosprawnościami lub 
seniorów.   
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
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Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowalnych) to 200 tys. zł, a maksymalna to 3 mln 
zł. Dofinansowanie można uzyskać zarówno na realizację badań przemysłowych i - 
wymaganych w projekcie - prac rozwojowych, jak i na realizację prac przedwdrożeniowych. 
Wartość tych ostatnich nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
projektu. Poziom dofinansowania z NCBR dla przedsiębiorców wynosi do 80% wartości 
kosztów badań przemysłowych, do 60% wartości kosztów prac rozwojowych i do 90% 
wartości kosztów prac przedwdrożeniowych. Dla jednostek naukowych to aż do 100% 
kosztów ponoszonych na realizację wszystkich tych typów prac.  
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Prowadzony online nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 25 września 2020 roku. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

www.ncbr.gov.pl/ 

 

KONTAKT: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

E-mail: paulina.zaborowska-at-ncbr.gov.pl  

Tel. 48 22 39 07 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbr.gov.pl/
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Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i 

współzawodnictwa młodzieży 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Sportu 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa 

młodzieży  

w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery  

w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i 

punktacji  

w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. Realizacja celów określonych w 

Programie następuje poprzez:  

• zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia 

poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we 

współzawodnictwie międzynarodowym,  

• zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny 

nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie 

treningowym,  

• udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach 

krajowych lub międzynarodowych,  

• wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych. Dofinansowanie szkolenia 

zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach 

zleconych przez Ministra, z możliwością dofinansowania tylko jednej akcji, w tym 

samym czasie.  

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:  

• szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach 

wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego, 

• współzawodnictwo sportowe,  

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

Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 

r. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać:  

• polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;  

• Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”;  

• stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w 

obszarze kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Wysokość dotacji:  

• budżet Programu na rok 2020 - 118.900.000,00 zł, w tym na realizację działania 

związanego z: - udziałem w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, przeznacza się 

kwotę 500.000,00 zł;  

- udziałem w Akademickich Mistrzostwach Świata, przeznacza się kwotę 2.500.000,00 

zł;  

-organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, 

przeznacza się kwotę 400.000,00 zł;  

• udział środków własnych i środków z pochodzących z innych źródeł w wysokości co 

najmniej 5% możliwej do przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy  

w realizację zadania, nie może być mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji. 

Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w ramach 

innych zadań. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

30 września 2020 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w 

ramach Grupy Wyszehradzkiej. 

DODATKOWE INFORMACJE:  

www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Program-

dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
http://www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
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Konkurs pilotażowy “Music Moves Europe Preparatory action 2020: Innovative support 

scheme for a sustainable music ecosystem” 

FUNDATOR: 
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury - Komisja Europejska 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest wsparcie odbudowy i rozwój zrównoważonego sektora muzyki po 
pandemii Covid-19 w trzech aspektach: „zielony”/przyjazny dla środowiska, cyfrowy, 
sprawiedliwy/równy. Pandemia Covid-19 silnie dotknęła sektor muzyki: zamknięte obiekty 
muzyczne, odwołane koncerty, odwołane programy rezydencyjne, niemożliwe lub utrudnione 
próby i nagrania – wszystko to sprawiło, że sektor i jego otoczenie na wiele miesięcy utracił 
możliwość wykonywania zawodu i osiągania przychodów. Jednocześnie, kryzys wzmocnił 
kierunki i możliwości, które pojawiły się jeszcze przed pandemią jak transformacja cyfrowa 
oraz „zielona transformacja” przemysłu muzycznego. Otwarty konkurs ma wyłonić jedno 
konsorcjum, które opracuje i zrealizuje innowacyjny i efektywny schemat grantowy dla 
europejskiego sektora muzycznego, przygotowany na podstawie analizy jego potrzeb. 
Konsorcjum miałoby zostać wyłonione do listopada 2020 roku tak, aby środki z programu 
mogły być redystrybuowane do sektora od 2021 roku. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Schemat grantowy miałby wesprzeć transformację europejskiego sektora muzycznego  
w trzech obszarach:  

• „Zielona” odbudowa – zwiększanie przyjazności dla środowiska oraz odpowiedzialności 
za środowisko przemysłu muzycznego, „zielona transformacja” przemysłu muzycznego 
m.in. koncertów, festiwali, tras koncertowych, wsparcie start-up’ów działających na 
rzecz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko baz przechowywania danych 
online czy dystrybucji;  

• Cyfrowa odbudowa – adaptacja sektora do nowych trendów jak cyfrowa konsumpcja, 
dystrybucja i promocja muzyki (łącznie z koncertami online etc.), rozwój i promocja 
zrównoważonych modeli biznesowych, rozwój opartych na technologii produktów  
i usług w produkcji, promocji i dystrybucji muzycznej, budowanie potencjału artystów 
w celu wsparcia ich konkurencyjności na rynku cyfrowym;  

• Sprawiedliwa/równa odbudowa – lepsze wykorzystanie potencjału muzyki do 
zwiększania solidarności społecznej, aktywnego obywatelstwa, spójności społecznej, 
m.in. poprzez zwiększania roli społeczności obiektów muzycznych, zwiększania 
dostępu do muzyki zarówno pod kątem edukacji, jak i konsumpcji ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu dla osób z grup nieuprzywilejowanych, sprawiedliwego 
wynagrodzenia dla artystów oraz równowagi płci. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioski mogą składać publiczne i prywatne organizacje posiadające osobowość prawną, 
tworzące konsorcjum co najmniej dwóch podmiotów, z których co najmniej jeden jest 
europejską organizacją reprezentującą sektor muzyczny, zrzeszającą podmioty z co najmniej 
20 państw członkowskich Unii Europejskiej. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą 
być zarejestrowane w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet Programu 2 500 000 zł,  kwota dofinansowania do 90%. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 13 lipca 2020 roku do 30 września 2020 
roku do godz. 17:00. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

www.ec.europa.eu/culture/news/european-commission-support-recovery-music-ecosystem 

www.ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-

support-scheme-sustainable-music 

KONTAKT: 

Tel. 00 800 67 89 10 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ec.europa.eu/culture/news/european-commission-support-recovery-music-ecosystem
http://www.ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music
http://www.ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music
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Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program 

„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Projekty bilateralne 

FUNDATOR: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
CEL KONKURSU: 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów/przedsięwzięć mających na celu 
nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski  
i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Lichtenstein, Norwegia). Efektem naboru może 
być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się o dofinansowanie 
w naborach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Do dofinansowania kwalifikują się Projekty bilateralne złożone w partnerstwie z podmiotem  
z Państw-Darczyńców, dotyczące jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych: 

• obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy;  

• obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo 
dostaw energii;  

• obszar programowy: Złagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do tych zmian:  
- Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne;  
- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja;  
- Środowisko i ekosystemy.  
Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć charakter bilateralny oraz 
nieinwestycyjny. Wydarzenie ma charakter bilateralny, jeśli biorą w nim udział 
przedstawiciele z przynajmniej jednego Państwa-Darczyńcy oraz Polski. 
Potwierdzeniem bilateralnego charakteru Projektu jest dostarczenie listu intencyjnego 
lub umowy partnerskiej na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wraz  
z programem wizyty studyjnej, zaproszeniem na seminarium, warsztaty lub 
konferencję, albo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Przed zawarciem 
umowy w sprawie realizacji Projektów wymagane będzie przedstawienie podpisanej 
umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski. 

 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje 
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce są uznawane za Wnioskodawców 
kwalifikujących się do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych. 
Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje 
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w danym Państwie-Darczyńcy są uznawane 
za partnerów kwalifikujących się do udziału w Projektach bilateralnych. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Budżet Programu 150 000 euro, minimalna kwota dofinansowania to 1 000 euro,  
a maksymalna 20 000 euro. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 10 stycznia 2020 roku do 30 
września 2020 roku, godz. 15:00. Wnioski przyjmowane są w trybie naboru ciągłego do 
wyczerpania alokacji. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-

naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html 

KONTAKT: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Tel.: 22 45 90 000 

E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html
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Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój 

FUNDATOR: 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
 
CEL KONKURSU: 
Celem konkursu jest upowszechnienie domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenach 
wiejskich, a tym samym ułatwienie dostępu do opieki w takiej formie dla dorosłych 
mieszkańców  tych  terenów. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących 
wdrożyć innowację do praktyki funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących się opieką 
paliatywną i hospicyjną w Polsce. 

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów 
zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego 
w formie grantu.  Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również 
zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania hospicjum domowego na terenach 
wiejskich po ustaniu finansowania z projektu grantowego.  Założenia w tym zakresie 
wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – 
dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt 
partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. 
hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych formach), w tym  
w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku  
o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów), 
- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000 PLN 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 10 sierpnia do 30 
września 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych 
SOWA. O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
www.power.gov.pl/nabory/1-324/ 
 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-324/
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Program Dobre Innowacje 

FUNDATOR: 
Zamek Cieszyn, Delta partner 
 
CEL PROGRAMU: 
Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez 
wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do 
udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego  
i finansowego w formie grantu na rozwój innowacji społecznych dla 40 podmiotów i osób  
z różnych sektorów, a następnie włączenie 4 rozwiązań do polityk publicznych. 
 
O PROGRAMIE: 
Efektem pracy nad pomysłem oraz działań zrealizowanych w ramach grantu, będzie 
innowacyjne modelowe rozwiązanie, gotowe do zastosowania przez inne podmioty.  
4 innowacje o największym potencjale do zastosowania na szeroką skalę zostaną opracowane 
w wersji finalnej i upowszechnione oraz promowane. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Tylko i wyłącznie na innowacje społeczne dotyczące dostępności produktów lub usług dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. 
Poprawa dostępności może dotyczyć przestrzeni fizycznej, cyfrowej lub komunikacyjnej. 
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Do składania wniosku uprawnione są osoby indywidualne, grupy nieformalne, organizacje  
i instytucje (państwowe, prywatne i pozarządowe), a także partnerstwa powyższych 
podmiotów. 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI : 
Otrzymać można wsparcie merytoryczne, organizacyjne, techniczne i finansowe w formie 
grantu na rozwój innowacji społecznych (minimalna kwota grantu wynosi 10 000 zł,  
a maksymalna 50 000 zł). 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
30.09.2020 r.  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

Każdy Innowator może złożyć maksymalnie 2 wstępne pomysły na innowacje społeczne. Do 
rozwijania i złożenia kompletnego pomysłu może zostać zaproszony tylko jeden, najwyżej 
punktowany pomysł danego Innowatora. 

www.dobreinnowacje.pl/innowacje 

KONTAKT: 
Piotr Wosik, tel. 22 339 45 51  
E-mail: iga@deltapartner.org.pl  

http://www.dobreinnowacje.pl/innowacje
mailto:iga@deltapartner.org.pl
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Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Mobilność osób pracujących z młodzieżą 

FUNDATOR: 
Erasmus + 

 
CEL KONKURSU:  
Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują  
z młodzieżą. Daje też szansę wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, 
które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki. W ramach projektu można uzyskać 
wsparcie na organizację szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, spotkań oraz staży (trwających 
od dwóch dni do dwóch miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży).  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  
Wymiany młodzieżowe: młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których 
przynajmniej jedno jest krajem programu. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 
osób, maksymalna 60 osób.  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
W Mobilności osób pracujących z młodzieżą: osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej 
rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy 
nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.  
Projekt może być zrealizowany we współpracy minimum 2 instytucji z 2 różnych krajów,  
a udział może wziąć maksymalnie 50 osób.  
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego. 
 
DODATKOWE INFORMACJE:  
www.erasmusplus.org.pl 

KONTAKT: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+  
Tel.: +48 22 463 10 00  
E-mail: kontakt@frse.org.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmusplus.org.pl/
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Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na 

rzecz lokalnych społeczności. 

FUNDATOR: 
Erasmus + 

 
CEL KONKURSU:  
Współpraca na rzecz innowacji to wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów  
i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców. Wypracowane w czasie trwania 
projektu innowacyjne rozwiązania nazywamy rezultatami pracy intelektualnej. Są one 
obowiązkowo publikowane na platformie upowszechniania rezultatów Erasmus+, stanowiąc 
otwarte zasoby edukacyjne, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich 
zainteresowanych na zasadzie otwartych licencji. Są to na przykład: scenariusze zajęć  
i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje – to tylko część 
przykładów.  
Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy, podpatrywanie 
różnych rozwiązań stosowanych w organizacjach partnerskich, możliwość wspólnych spotkań  
i szkoleń kadry i samej młodzieży.  
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  
Działania, które można realizować w ramach projektów Akcji 2:  
• Międzynarodowe spotkania partnerów  

• Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:  

• Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników,  

• Mobilność łączona (blended & virtual mobility) młodzieży.  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Każda organizacja, która chce wziąć udział w Wolontariacie Europejskim i gościć lub wysyłać 
wolontariuszy musi zdobyć akredytację. W tym celu należy złożyć „Wniosek o Akredytację” ze 
wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Wnioski te można składać w dowolnym terminie. 
Wystąpienie o akredytację powinno nastąpić z wyprzedzeniem, przed złożeniem wniosku  
o środki finansowe na projekt Wolontariatu Europejskiego , aby nie doszło do odrzucenia 
projektu ze względu na to, że niektóre uczestniczące w nim organizacje nie otrzymały 
akredytacji do czasu złożenia wniosku. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.  
 
DODATKOWE INFORMACJE:  
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 

www.erasmusplus.org.pl  

KONTAKT: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+  
Tel.: +48 22 463 10 00  
E-mail: kontakt@frse.org.pl 

http://www.erasmusplus.org.pl/
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Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe 

FUNDATOR: 
Erasmus + 

 
CEL KONKURSU:  
Akcja ta promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym i sprzyja debacie 
poruszającej tematy i priorytety określone w ramach strategii UE na rzecz młodzieży,  
w szczególności odnośnie do celów dotyczących młodzieży, oraz zawartych w niej 
mechanizmach dialogu. Mechanizmy dialogu koncentrują się na priorytetach i terminach,  
a w ich ramach przewiduje się organizację wydarzeń, podczas których osoby młode omawiają 
między sobą uzgodnione tematy, a także z decydentami, ekspertami zajmującymi się 
kwestiami związanymi z młodzieżą oraz przedstawicielami władz publicznych 
odpowiedzialnych za sprawy młodzieży, których celem jest uzyskanie wyników użytecznych  
w kształtowaniu polityki.  
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu.  
W przypadku projektów realizowanych przez co najmniej dwie organizacje uczestniczące 
jedna z organizacji składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących 
zaangażowanych w realizację projektu.  
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI:  
Maksymalna kwota dofinansowania projektu Dialogu Młodzieży wynosi: 50 000 EUR  
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.  
 
DODATKOWE INFORMACJE:  
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 

www.erasmusplus.org.pl  

KONTAKT: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+  
Tel.: +48 22 463 10 00  
E-mail: kontakt@frse.org.pl 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmusplus.org.pl/
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Wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych 

ORGANIZATOR: 
Komisja Europejska 
 
O PROGRAMIE: 
W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 
Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe 
inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie 
zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych 
sytuacjach” (VP/2020/003). 
Krótko + termin składania. 
 
CEL PROGRAMU: 
Program ma na celu wsparcie istniejących lub nowych partnerstw w testowaniu 
innowacyjnych podejść wspierających realizację zasady 14 Europejskiego Filaru Praw 
Socjalnych (dalej: Filaru) pn. „Dochód minimalny”. Zasada ta stanowi, że każdy, kto nie 
dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego 
zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów  
i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy, świadczenia związane  
z dochodem minimalnym powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) włączenia się 
do rynku pracy. 
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Oczekiwane rezultaty działań realizowanych w ramach projektu: 

• wdrożony zostanie model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru, 
dotyczącej minimalnego dochodu, poprzez zintegrowane podejście do aktywnej integracji, 
które łączy zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych  
i wspierających dostęp do zatrudnienia; 

• zintegrowane wsparcie i usługi będą skutecznie dostarczane do (najbardziej) wrażliwych grup 
społecznych; 

• metodologia oceny aktywizacji (w społeczeństwie i na rynku pracy) wrażliwej populacji; 
• ponad 80% klientów będzie: 

a) zatrudnionych, szkolonych lub uczestniczyć w innych aktywizujących działaniach, lub 

b) objętych innymi działaniami społecznymi. 

Należy zaznaczyć, że samo świadczenie minimalnego dochodu nie będzie finansowane  
w ramach projektu. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  
Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu 
wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca  
i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów: 
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• organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe 
organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania; 

• organizacja non-profit (prywatna lub publiczna); 
• ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe; 
• organizacje społeczeństwa obywatelskiego; 
• organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach 
niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 euro. 

W ramach tego budżetu Komisja spodziewa się sfinansować około 8 projektów. Przy czym 
dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu a wnioskodawcy muszą 
zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

15 października 2020 r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania 
samego projektu to 30 miesięcy. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Komisja zachęca wnioskodawców do złożenia propozycji projektu w języku angielskim, aby 

ułatwić ich rozpatrzenie i przyspieszyć proces oceny. Niemniej wnioski złożone w jednym  

z języków urzędowych UE zostaną również przyjęte. W takim przypadku do wniosku należy 

dołączyć streszczenie w języku angielskim. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes 

KONTAKT: 

E-mail: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes
mailto:empl-vp-2020-003@ec.europa.eu
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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 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak 

też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty 

konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego;  

• Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak 

też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty 

konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość 

dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie 

nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie). 

 

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 16 października 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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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%. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
od 3 lipca do 31 października 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków 
 
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. 

https://granty.pl/kalendarz/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/
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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). 
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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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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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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Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej  

FUNDATOR: 
Fundacja Batorego 
 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest - w odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią 
koronawirusa - wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w 
obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym 
szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości 
w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.  
Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty 
pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej 
źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, 
czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i 
oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy 
w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc 
prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp. Okres wydatkowania dotacji: od 
podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie 
pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach 
priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w 
programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:  

• starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: 
zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania, 

• mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów 
stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,  

• są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań 
projektowych.  

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

 

• 10 000 do 30 000 zł.; z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do 
realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem 
pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła);  

• pula środków w ramach Programu 1 000 000 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 31 
listopada 2020 r.  
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/  

http://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/
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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: 
31.12.2020 r.  
 
 



 

54 
 

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
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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: 

• zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi 
do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu 
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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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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

Stypendia krajowe 

V edycja Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy  

Celem Programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie 

zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej 

ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej. 

Termin składania wniosków: 15 września 2020 r.  

Więcej na: https://www.taniecpolska.pl/aktualnosci/show/7854 

 

Stypendia zagraniczne 

Stypendia konfucjańskie 2020  

W celu wykształcenia wykwalifikowanych nauczycieli języka chińskiego oraz rozwoju edukacji 

w języku chińskim w innych krajach, Kwatera Główna Instytutu Konfucjusza/Hanban 

kontynuuje program Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego 

(Instytut Konfucjusza). 

Zasięg: Chiny  

Termin składania wniosków: do 9 września 2020 r. 

Więcej na: https://ik.uni.wroc.pl/pl/page/9/stypendia-konfucjanskie  

Inne stypendia i konkursy dla uczniów, studentów, lekarzy oraz młodych twórców. 

Stypendia krajowe 

Zobaczcie kilka letnich ofert stypendiów w Polsce: 

Fundusz stypendialny dla lekarzy i lekarzy dentystów  
Dla lekarzy 
Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2020 r. 
www.old.nil.org.pl 
 

• Stypendia w ramach akcji #TylkoNaLegalu 
Dla studentów i maturzystów 
Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2020 r. 
info@legalnibukmacherzy.pl 
https://legalnibukmacherzy.pl/ 

 

https://www.taniecpolska.pl/aktualnosci/show/7854
https://ik.uni.wroc.pl/pl/page/9/stypendia-konfucjanskie
http://www.old.nil.org.pl/
mailto:info@legalnibukmacherzy.pl
https://legalnibukmacherzy.pl/
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Stypendia zagraniczne 

Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych: 

• 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 
 

Konkursy 

• V Konkurs Młodej Poezji 
Dla pełnoletnich poetów przed debiutem książkowym 
Zasięg: ogólnopolski 
Termin: 31 sierpnia 2020 r. 
konkurs@fundacjamiastoliteratury.pl 
miloszfestival.pl 
 

• Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością 
Dla studentów i absolwentów 
Zasięg: ogólnopolski 
Termin: 7 września  2020 r. 
nagroda@niaiu.pl 
niaiu.pl 

 
• 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 
 

• Konkurs Grant of Colour 
Dla absolwentów architektury, architektury wnętrz, jak również wzornictwa 
Zasięg: ogólnopolski 
Termin: 31 sierpnia 2020 r. 
konkurs.tarkett@jobdone.pl 
grantofcolour.pl 
 

• Konkurs fotograficzny „Kształtowanie spójności: sąsiedztwo w Europie” 
Dla fotografujących 
Zasięg: ogólnopolski 
Termin: 30 września 2020 r. 
stolz@stiftung-genshagen.de,  
www.stiftung-genshagen.de 
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Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 

organizacji trzeciego sektora w zakresie: 

- poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, 

środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne) 

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

- pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych 

- tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT: 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21a 

tel. 65 529 54 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


