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Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi 

administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na 

osiąganie zysku. 

Są obok sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw tzw. „trzecim sektorem”. Organizacjami 

pozarządowymi są nie tylko podmioty, które posiadają osobowość prawną, ale także te jednostki, 

które tej osobowości nie mają.  

Są nimi np. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, szkolne kluby sportowe, 

uczelniane organizacje studenckie. 

Stowarzyszenie jest to grupa osób, bliższych lub dalszych znajomych, które łączą wspólne 

zainteresowania lub wspólny cel. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Posiada możliwość niezależnego ustalania swoich strategii, 

struktur organizacyjnych, a także aktów wewnętrznych.  

1. Rodzaje stowarzyszeń 

 

• stowarzyszenia rejestrowe – jest to stowarzyszenie zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Od momentu rejestracji stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną, może łączyć 

się w związki stowarzyszeń, powoływać terenowe jednostki organizacyjne, a także korzystać  

z dofinansowań od władzy państwowej oraz innych instytucji.  

 

• stowarzyszenia zwykłe – to forma współpracy o uproszczonym charakterze. Stowarzyszenie 

nie posiada osobowości prawnej, a do jego założenia wystarczą 3 osoby, które musza uchwalić 

regulamin oraz wybrać swojego przedstawiciela. Stowarzyszenie zwykłe nie podlega 

obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

Słownik pojęć 
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• związki stowarzyszeń – jest rodzajem stowarzyszenia skupiającym osoby prawne o celach 

niezarobkowych. Związek stowarzyszeń mogą powołać trzy inne stowarzyszenia.  

Fundacja jest to organizacja pozarządowa, która zostaje ustanowiona do realizacji celów społecznych 

oraz gospodarnie użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, 

oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, a także ochrona środowiska.  

Fundacje powołane mogą być przez osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa oraz adresu 

zamieszkania, a także osoby prawne mające siedziby w kraju i zagranicą. Siedziba fundacji powinna 

znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polski.  

Fundację tak jak stowarzyszenie tworzą ludzie. Jednak o powołaniu fundacji oraz przedmiocie jej 

działania decyduje zazwyczaj jedna lub kilka osób nazywanych fundatorami. 

Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe – klub sportowy działa jako osoba prawna, która 

prowadzi działalność sportową. Szczególnym rodzajem klubów sportowych  

są uczniowskie kluby sportowe, które działają w oparciu o Ustawę prawo do stowarzyszeniach, 

wyłączając przepisy o rejestracji. Członkami uczniowskich klubów sportowych mogą być uczniowie, 

rodzice, a także nauczyciele, 
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Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

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

formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, 

mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych. 

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność 

swojej organizacji: stowarzyszenia, fundacji czy klubu 

sportowego. Na stronie http://ngo.leszno.pl/ w zakładce 

FUNDUSZE  zamieszczane  są informacje   o  aktualnych   

konkursach i dotacjach.  

Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je 

zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na naszą stronę!  

 

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

umieścimy ją na naszej stronie  internetowej,  by  inne  organizacje  mogły z niej skorzystać!  

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi 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 21 a 

Tel. 65 529 54 03 

 

 

 

 

http://ngo.leszno.pl/
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Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na jakiś 

cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego 

działania ale może być też przyznana na wsparcie instytucjonalne organizacji np. na zakup sprzętu, 

szkolenia dla pracowników itp. 

 

Granty to wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie 

realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które najczęściej 

jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje 

państwowe), organizacje międzynarodowe (UNESCO, ONZ, Unia Europejska), instytucje organizacji 

międzynarodowych (Komisja Europejska, Rada Europy), uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, 

rozmaite fundacje, stowarzyszenia. Często granty są oferowane przez prywatne firmy, najczęściej na 

realizację projektów, które dotyczą przedmiotu działalności tych firm. Znacznie rzadziej granty są 

udzielane przez osoby prywatne. 

 

Małe granty  - wnioski o „małe granty” można składać przez cały rok, są one przyznawane w zależności 

od posiadanych przez Miasto środków. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania 

publicznego nie może przekroczyć 10.000 zł. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie 

dłuższym niż 90 dni. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji 

pozarządowej, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 

20.000 zł. 

 

Inicjatywa  lokalna  to  jedna  z  form  realizacji zadań publicznych  przez  administrację  samorządową 

we współpracy z   mieszkańcami.   Zgodnie  z  zapisami  Ustawy  o   działalności  pożytku  publicznego  i  

o wolontariacie   mieszkańcy   mogą   samodzielnie  lub  za  pośrednictwem  organizacji 

pozarządowych  złożyć  wniosek  do  organu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  na  terenie  której 

mają miejsce zamieszkania lub siedzibę o realizację zadania publicznego. Z wnioskiem mogą wystąpić 

mieszkańcy  miasta Leszna bezpośrednio, mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych  mających  siedzibę  na  terenie  miasta  Leszna oraz podmioty wymienione w art.3 

ust.3 ustawy. Więcej informacji na stronie http://ngo.leszno.pl/  

 

Fundusze samorządowe 

https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy
http://ngo.leszno.pl/
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1. Pomysł

•Wybierz obszar działań, w ramach którego możesz realizować swój pomysł. Zadania jakich mogą dotyczyć 
wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Leszna w zakresie inicjatywy lokalnej: 
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury; 2) działalności 
charytatywnej; 3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalności na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; 6) promocji i organizacji wolontariatu; 7) edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa 
wyższego; 8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i 
krajoznawstwa; 9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 10) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 11) rewitalizacji.

2. Wniosek

•Wniosek jest przygotowany do pobrania na stronie www.leszno.pl oraz www.ngo.leszno.pl. Należy w nim 
wpisać cele, adresatów zadania, terminy, lokalizację, harmonogram, koszty, opis prac jakie już zostały 
wykonane (ustalenia, dokumenty, uzyskane pozwolenia, rekomendacje).

3. Ocena

•Wniosek jest oceniany na podstawie następujących kryteriów:

➢celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

➢liczby uczestników inicjatywy lokalnej (co najmniej 2 osoby),

➢stanu przygotowania lub realizacji zadania,

➢wkładu własnego grupy inicjatywnej,

➢liczby osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej. 

4. Umowa 

•W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej, właściwy wydział Urzędu Miasta Leszna lub jednostka miejska wraz z 
wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i 
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów 
wynikających ze specyfiki zadania. Uzgadniają również treść umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej. 

5. 
Realizacja

•Po podpisaniu umowy nadchodzi czas na działanie! Mieszkańcy i urzędnicy wspólnie angażują się w realizację 
projektu. Zadania wykonywane są zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

6. 
Podsumowanie

•Po zrealizowaniu inicjatywy właściwa komórka bądź jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna, 
wspólnie z inicjatorami, przygotowuje sprawozdanie. Powinno ono składać się z dwóch części:

•sprawozdania merytorycznego (zawierającego m.in. informacje, czy i jakie zakładane cele projektu udało się 
zrealizować i w jakim zakresie oraz dokumentację np. fotograficzną jego rezultatów),  

•sprawozdania ze wzajemnych świadczeń (czyli zestawienia świadczeń pracy społecznej w formie kart pracy, 
zestawienia świadczeń rzeczowych z protokołami przekazania i zestawienia dokumentów finansowych –
faktur i rachunków).

http://ngo.leszno.pl/Inicjatywa_lokalna.html
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Otwarte konkursy ofert   - organy   administracji  publicznej  mogą  zlecać  organizacjom  

pozarządowym oraz  podmiotom  wymienionym  w art. 3 ust. 3. Ustawy  o  działalności  pożytku  

publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych. Zlecenie takie może mieć formę wspierania 

lub powierzenia wykonania zadań i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba 

że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Wspieranie zadań to ich dofinansowanie (dotacja 

poniżej 100% kosztów zadania) natomiast powierzenie zadań polega na finansowaniu całości kosztów 

realizacji zadania.  

 

Regranting jest  to jeszcze jedna forma współpracy finansowej pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi  i  podmiotami   wymienionymi  w  art.  3 ust.  3  a  organami  samorządu  

terytorialnego. W ramach  regrantingu  samorząd   sam  nie  organizuje konkursów  i  nie  rozdaje  

dotacji, ale  znajduje  partnera (operatora)  – organizację pozarządową – który w jego imieniu  zajmuje 

się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji. 
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Fundacje korporacyjne 

Fundacje korporacyjne mają zróżnicowane regulacje dotyczące udzielanego wsparcia. Niektóre 

przyjmują wnioski w trybie ciągłym, inne w określonych terminach. Większość z fundacji ma specjalne 

wnioski, które należy wypełnić, ubiegając się o pomoc. Czasem wymagane są dodatkowe dokumenty 

(np. poświadczające niepełnosprawność w  wypadku osób chorych, czy wypis z KRS w wypadku 

organizacji pozarządowych). Osoby i organizacje, które chcą ubiegać się o wsparcie powinny zapoznać 

się ze statutem danej fundacji, regulaminem udzielania wsparcia, listą wymaganych dokumentów. 

Wsparcie udzielane jest w formie finansowania/ dofinansowania określonych potrzeb/ projektów (np. 

granty, refundacja kosztów leczenia), w formie rzeczowej (np. sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt 

komputerowy), a także w formie określonych usług (np. remont czy usługi doradcze świadczone przez 

pracowników danych firm powiązanych z fundacją korporacyjną). 

 

Fundusze rządowe 

Program ASOS 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 uwzględnia 

wewnętrzne zróżnicowanie populacji osób starszych i promuje działania mające na celu podtrzymanie 

aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym oraz działania ukierunkowane 

na osoby o ograniczonej samodzielności. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób 

starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do 

pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić 

różne role społeczne w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń 

wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze. Cel główny 

Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:  

Cel szczegółowy 1 – Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób 

starszych,  

Cel szczegółowy 2 – Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób 

starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, m.in. pogłębianie wiedzy na temat 

zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach 

przygotowywania społeczeństwa do starości.  

Cel szczegółowy 3 – Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie 

wolontariatu, partycypacji   w   procesach   decyzyjnych,   w     życiu   społecznym,   w  tym    udział  

osób   starszych w kształtowaniu polityk i publicznej.  

Cel szczegółowy 4 – Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie 

działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji. 

 

 

Pozostałe fundusze 
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Program FIO  

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest instrumentem programowym i finansowym 

zwiększającym dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego   oraz   przejawem,   wypracowanej w 

partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia 

miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar potwierdził 

ogromną różnorodność sektora organizacji pozarządowych, zarówno pod względem wyznaczonych 

misji i celów, jak i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyjnych, zasięgu, 

środowiska i sprawności działania oraz położenia geograficznego poszczególnych podmiotów.  

Program FIO dzieli się na cztery Priorytety:  

• Małe inicjatywy;  

• Aktywne społeczeństwo; 

• Aktywni obywatele; 

• Silne organizacje pozarządowe. 

 

Program PROO 

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) to pierwszy w historii program bezpośredniego 

wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich na lata 2018-2030. Dotacje w ramach programu 

są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Program 

przewiduje różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego, formy wsparcia. Dotacje 

będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę 

kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Będziemy 

uruchamiać konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków. 

Program PROO dzieli się na 4 Priorytety: 

• Zrównoważony rozwój organizacyjny; 

• Kapitały żelazne; 

• Rozwój Instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich; 

• Rozwój instytucjonalny think-tanków obywatelskich; 

• Wsparcie doraźne. 
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Fundusze regionalne 

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich 

celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie 

przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.  

W województwie Wielkopolskim – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/ 

 

Mikrogranty 

 

• Mikrodotacje  Wielkopolska Wiara  

Wielkopolska Wiara to przedsięwzięcie realizowane w Wielkopolsce przez Centrum PISOP wraz z 

Caritas Poznańską, którego celem jest zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych podejmowanych przez 

obywateli działających w ramach: 

• młodych organizacji pozarządowych, 

• grup nieformalnych i samopomocowych 

• organizacji pozarządowych pełniących rolę Patrona. 

• Mikrodotacje Centrum dla Rodziny 

 

Konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, 

macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego. 

  

https://wrpo.wielkopolskie.pl/
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Program Infrastruktura i Środowisko. Priorytetami tego programu są:  

• gospodarka niskoemisyjna,  

• ochrona środowiska,  

• rozwój infrastruktury technicznej kraju  

• bezpieczeństwo energetyczne. 

Program Inteligentny Rozwój. Priorytety: 

• finansowanie  badań,  

• wsparcie powstawania innowacji 

 Program Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytety programu: 

• aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, 

wsparcie szkolnictwa wyższego, 

• rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej,  

• reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia  

i dobrego rządzenia. 

 Program Polska Cyfrowa  

• zwiększenie dostępności do Internetu,  

• stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za 

pośrednictwem komputera oraz  

• upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów. 

Program Polska Wschodnia  

• wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej  

• wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. 

Program Pomoc Techniczna  

• sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego 

systemu informacji i promocji środków europejskich.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Program Rybactwo i Morze. 

Programy 

https://www.pois.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/
https://www.power.gov.pl/
https://www.power.gov.pl/
https://www.popc.gov.pl/
https://www.popc.gov.pl/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/
https://www.popt.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020
https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/pomoc-unii-europejskiej-dla-rybactwa-na-lata-2014-2020
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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

(rynek pracy; pomoc społeczna; rodzina; osoby z niepełnosprawnością, seniorzy, przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie, społeczeństwo obywatelskie) 

http://www.mpips.bip.gov.pl 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

(nauka; szkolnictwo wyższe) 

www.bip.nauka.gov.pl 

Ministerstwo Cyfryzacji 

 (informatyzacja, e-administracja, bezpieczny internet)  

www.mc.bip.gov.pl 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 (oświata i wychowanie) 

www.men.gov.pl/   

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

(kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) 

www.bip.mkidn.gov.pl 

Ministerstwo Obrony Narodowej  

(obrona narodowa, wojsko, siły zbrojne) 

www.bip.mon.gov.pl 

 

 

 

 

 

Ministerstwa ogłaszające konkursy 

http://www.mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/
http://www.men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/zadania-publiczne-ogloszenia
http://www.bip.mkidn.gov.pl/
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

(rolnictwo; rozwój wsi; rynki rolne) 

      www.bip.minrol.gov.pl 

 

Ministerstwo Rozwoju  

(gospodarka; rozwój regionalny; wsparcie przedsiębiorczości, fundusze europejskie) 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

       Ministerstwo Sportu  

(sport; turystyka) 

www.bip.msit.gov.pl  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

(administracja publiczna; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i 

etniczne; bezpieczeństwo) 

www.bip.mswia.gov.pl 

 

www.fundusze.mswia.gov.pl 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

(polityka zagraniczna; członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) 

www.msz.gov.pl 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

      (sprawiedliwość, edukacja prawna, prawa człowieka, przeciwdziałanie przemocy) 

       www.bip.ms.gov.pl 

 

 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/
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Ministerstwo Klimatu 

     (gospodarka wodna; środowisko; zrównoważony rozwój, gospodarowanie odpadami) 

      www.gov.pl/web/klimat 

Ministerstwo Zdrowia  

(zdrowie: profilaktyka i leczenie) 

www.mz.gov.pl 

 

www.bip.mz.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.mz.gov.pl/
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Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-

2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Więcej informacji na stronie programu 

www.erasmusplus.org.pl 

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób 

• mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży 

• strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego 

• wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego 

• wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus 

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

• partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży 

• sojusze na rzecz wiedzy 

• budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego 

• budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży 

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk 

• usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży 

Działania „Jean Monnet” 

• katedry „Jean Monnet” 

• moduły „Jean Monnet” 

• centra doskonałości „Jean Monnet” 

• wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń 

• sieci „Jean Monnet” 

• projekty „Jean Monnet” 

Sport 

• współpraca partnerska 

• małe partnerstwa współpracy 

• niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 

 

 

 

 

Program Erasmus + 

http://www.erasmusplus.org.pl/
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System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie 

Na Portalu Funduszy Europejskich znajdują się  przekierowania do stron wszystkich instytucji 

zajmujących się zarządzaniem środkami UE.  Serwisy poszczególnych programów  dostępne są pod 

następującymi adresami: 

• Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

• Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20 – www.pois.gov.pl 

• Serwis Programu Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 

• Serwis Programu Polska Cyfrowa –www.polskacyfrowa.gov.pl 

• Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl 

• Serwis Programu Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl 

• Serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-20 – www.popt.gov.pl 

• Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-20 –www.ewt.gov.pl 

 

  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.pois.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
file://///dc-jp2/Users/amichalska/Pulpit/www.polskacyfrowa.gov.pl
http://www.power.gov.pl/
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
http://www.popt.gov.pl/
file://///dc-jp2/Users/amichalska/Pulpit/www.ewt.gov.pl
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•  

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 

CEL PROGRAMU: 

 

Celem Programu jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne 

osoby prawne, kluby sportowe). Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń 

pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu 

zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – 

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 

epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 

 Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku 

przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności 

statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia  

1 stycznia 2020 r. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie 

przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia 

COVID-19 o co najmniej 30%. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

 

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:  

• co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o 

dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na 

ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;  

• co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o 

dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na 

ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;  

• co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o 

dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 

Aktualne konkursy 
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jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na 

ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. 

 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

 

Nabór wniosków o wsparcie: aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego 

urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru 

przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub 

bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona 

bezpośrednio w formularzu elektronicznym na platformie Praca.gov.pl. Składając wniosek 

Wnioskodawca oświadcza o:  

• wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w art. 

15zze ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 15zze ust. 1;  

• niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 

Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.; 

• łącznej liczbie zatrudnionych pracowników oraz zatrudnianiu pracowników objętych 

wnioskiem;  

• wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego 

wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;  

• zobowiązaniu się do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem, przez okres 

dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania, oraz o 

świadomości konsekwencji za naruszenie powyższego warunku; 

• zobowiązaniu do niekorzystania z dofinansowania w tym samym zakresie z innych środków 

publicznych;  

• numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-

iprzedsiebiorcow/tarcza/organizacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/organizacje
https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/organizacje
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Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami 

działania i mieszczący się w ramach działalności statutowej Fundacji.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Wspierane są, przede wszystkim, nowatorskie projekty. Cenione są skuteczność i działania, które 

przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu 

finansowania projektu z otrzymanej dotacji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. Jeżeli kwota wnioskowana 

w trybie pozakonkursowym przekracza 100 000 zł, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny 

kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków trwa przez cały rok. Podstawą ubiegania się o dotację (zarówno w ramach 

konkursu jak i w trybie pozakonkursowym) jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku 

dotacyjnego, przesłanego pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch 

egzemplarzach wraz załącznikami – aktualnym odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią 

statutu. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy  

KONTAKT: 

Tel:  (022) 582 25 38  

E-mail: fundacja@pzu.pl 

 

 

 

 

http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy
mailto:fundacja@pzu.pl
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Dotacje pozakonkursowe dla instytucji publicznych 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest finansowanie przedsięwzięć zgodne z jej celami statutowymi, Fundacji tj.  

w zakresie: 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób,  

• działalności charytatywnej,  

• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

• ochrony i promocji zdrowia,  

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

• działań na rzecz mniejszości narodowych,  

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  

• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  

• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz 

prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach,  

• ratownictwa i ochrony ludności,  

• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, 

• promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz 

realizacji celów Fundacji.  

Czas trwania Projektów dofinansowywanych przez Fundację wynosi maksymalnie 12 miesięcy. 

Jeżeli wymaga tego specyfika danego Projektu, istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania 

Projektu, co wymaga zgody Zarządu Fundacji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać:  

• organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 1-2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm., dalej: ustawa  

o działalności pożytku publicznego),  

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

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

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

ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,  

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

• spółdzielnie socjalne,  
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• instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, w szczególności składające 

wniosek w imieniu i na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną 

zgodną z celami, o których mowa w § 1 ust. 2. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 100 000 złotych brutto, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek 

dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU. Wymagany jest wkład własny 

finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się możliwość wniesienia wkładu własnego niefinansowego, o czym 

każdorazowo decyduje Zarząd Fundacji. Koszty administracyjne, finansowane w ramach Dotacji, nie 

mogą przekraczać 10% całkowitego kosztu Projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się  

w szczególności wynagrodzenie koordynatora Projektu. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w trybie ciągłym. Podstawą ubiegania się o 

Dotację jest złożenie wniosku on-line o dotację przez stronę internetową Fundacji, w zakładce „Złóż 

wniosek”, za pośrednictwem systemu on-line na stronie internetowej: www.fundacjapzu.pl 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundacjapzu.pl/konkursy-i-dotacje/instytucje-

publiczne.html 

KONTAKT: 

Tel:  (022) 582 25 38  

E-mail: fundacja@pzu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacjapzu.pl/
http://fundacjapzu.pl/konkursy-i-dotacje/instytucje-publiczne.html
http://fundacjapzu.pl/konkursy-i-dotacje/instytucje-publiczne.html
mailto:fundacja@pzu.pl
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Szybkie Granty, Fundusz Obywatelski 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:  

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

i praworządności działania instytucji publicznych, o ochrona praw obywatelskich i wartości 

konstytucyjnych, o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach 

publicznych, o przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym,  

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

• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  

• zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:  

• fundacje,  

• stowarzyszenia,  

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

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

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.  

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

i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 

Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 (http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-

deklaracje-jednosc-roznorodnosci/). 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

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

grant przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy 

od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej. Nie ma listy tzw. kosztów 

kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we 

wniosku. Nie jest wymagany wkład własny.  

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

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

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

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

szybkiegranty@funduszobywatelski.pl. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

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

KONTAKT: 

E-mail: julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl 

Tel.: 503 905 605 

http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/
http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/
mailto:szybkiegranty@funduszobywatelski.pl
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
mailto:julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl
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Program TechSoup 

CEL KONKURSU: 

Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych dając dostęp do oprogramowania i sprzętu 

sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, 

obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. Otrzymanie oprogramowania w taki 

sposób znacznie zmniejsza budżet organizacji wymagany na technologie i umożliwia wykorzystanie 

tych pieniędzy w działalności statutowej organizacji. Głównym zamiarem programu jest budowanie 

potencjału technologicznego w Trzecim Sektorze. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Forma wsparcia:  

• Organizacja może pozyskać produkty z maksymalnie 10 grup tytułowych. Na przykład, jeśli 

organizacja zamówi Office Professional Plus, Visio, Windows Server oraz indywidualne licencje 

dostępu do Windows Server - zamówi 4 z 10 możliwych grup tytułowych.  

• W ciągu dwuletniego cyklu, organizacja może otrzymać maksymalnie 50 licencji na grupę 

tytułową dla aplikacji działających na pojedynczym komputerze (np. PC, Mac lub laptop) oraz 

licencji dostępu klienta (CAL), która zapewniają połączenie lub zarządzanie aplikacjami 

serwera.  

• Organizacja może pozyskać maksymalnie 5 produktów serwerowych w ciągu dwuletniego 

cyklu. Produkty te mogą należeć do jednej lub 5 grup tytułowych, o ile limit 10 grup 

tytułowych nie został przekroczony.  

• Dwuletni cykl na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft przez daną organizację rozpoczyna 

się wraz z otrzymaniem przez tę organizację pierwszej darowizny. Cykl trwa dwa lata 

kalendarzowe od daty rozpoczęcia. Po upływie dwóch lat pula dostępnych produktów 

automatycznie odnowi się na kolejne dwa lata i tak dalej. Na przykład, jeśli pierwszy cykl danej 

organizacji zaczyna się w dniu 12 października 2013 r., jej nowy cykl rozpocznie się w dniu 12 

października 2015 r., a organizacja otrzyma do wykorzystania kolejną pulę 10 grup tytułowych 

i 50 licencji na daną grupę. Dostawcy oprogramowania: Adobe, Cisco, EVK, iWebReader, 

Lefthand, Microsoft, SAP, Symantec Desktop, Symantec Enterprise Teleta, VidCom.pl. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków: wnioski przyjmowane są na bieżąco. Sprzęt i oprogramowanie można 

uzyskać poprzez rejestrację organizacji na stronach internetowych www.technologie.org.pl, a po 

złożeniu zamówienia na adres organizacji zostanie wysłany e-mail z proformą. Na jej podstawie należy 

dokonać płatności. Tytuł przelewu powinien zawierać numer faktury proformy oraz numer 

zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji zalecamy wysłanie potwierdzenie płatności na adres: 

kkochowicz@techsoupglobal.org. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Program Technologie.org.pl 

zamówienie zostaje przesłane do realizacji. 

CZAS REALIZACJI ZADANIA: 

Czas realizacji zależny jest od partnera programu. W przypadku Adobe, SAP, Symantec, Lefthand 

wynosi on do 4 dni roboczych. Dla Microsoft – do dwóch tygodni, Cisco – do 20 tygodni. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.technologie.org.pl/oprogramie  

 

KONTAKT: 

E-mail: 

kontakt@techsoup.pl (produkty, licencje, zamówienia, płatności, faktury, konsultacje) 

rejestracja@techsoup.pl (rejestracja i kwalifikacja organizacji, trudności z rejestracją) 

szkolenia@techsoup.pl (szkolenia, warsztaty, spotkania) 

Dyżur telefoniczny jest czynny codziennie (poniedziałek - piątek) w godzinach 11:00 - 14:00 Numer 

telefonu: 664 040 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technologie.org.pl/oprogramie
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Polska Fundacja Narodowa- dofinansowanie dla organizacji pozarządowych 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest dofinansowanie przedsięwzięć zgodne z celami statutowymi Fundacji, tj. 

działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:  

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności: o upowszechniania w 

kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu 

Polskiego, o kształtowania i promowania postaw patriotycznych, o promocji Rzeczypospolitej 

Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu 

w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, 

krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski, o ochrony a także 

promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, o promocji Polonii i Polaków za granicą;  

• rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;  

• wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony 

zdrowia;  

• wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  

• wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz 

dziedzictwa przyrodniczego. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną, w szczególności wsparcie 

finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności 

oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”). 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Wysokość dotacji:  

• minimalny wkład własny 5 %;  

• maksymalna kwota dofinansowania 95% kosztów. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym. Wnioskodawca powinien złożyć 

wniosek za pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej 

www.pfn.org.pl – zakładka „złóż wniosek”, dołączając do niego niezbędne dokumenty zgodnie z 

informacjami zawartymi w formularzu wniosków. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony 

minimum 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/ 

KONTAKT: Tel.: 22 850 93 33 , E-mail: kontakt@pfn.org.pl 

https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/
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Granty Fundacji Tauron 

CEL KONKURSU: 

 

Celem Konkursu są działania na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i 

wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, 

opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności 

poprzez:  

• tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym 

podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, 

promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży, 

• wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną 

z celami Fundacji,  

• udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, 

ośrodkom i placówkom,  

• prowadzenie lub wspieranie kampanii prospołecznych,  

• prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 

• organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub 

kulturalnych,  

• organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu,  

• propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego,  

• finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub prawne wspieranie wszelkich podmiotów prawa, 

 w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z 

celami Fundacji. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne, instytucje, ośrodki i placówki. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

 

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została 

określona, podobnie jak maksymalna wysokość wnioskowanej kwoty. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 

Termin składania wniosków – nabór na składane wnioski jest ciągły. Wnioskodawca przesyła na adres 

Fundacji wniosek o udzielenie pomocy w formie pisemnej, przedstawiając we wniosku przedmiot 

pomocy i jego uzasadnienie. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx 

KONTAKT: E-mail: biuro@fundacjatauron.pl 

http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx
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Fundacja Kronenberga przy City Handlowy 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest realizacja działań w ramach poniższych obszarów programowych:  

• Innowacje w edukacji,  

• Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,  

• Dziedzictwo kulturowe,  

• Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,  

• Priorytety ochrony zdrowia,  

• Polityka społeczna. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać instytucje nie działające dla zysku takie jak m.in.:  

• fundacje,  

• stowarzyszenia,  

• uczelnie wyższe,  

• szkoły,  

• domy kultury,  

• biblioteki,  

• jednostki samorządu terytorialnego.  

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków publikowany jest na bieżąco na stronie Fundacji. Wnioskodawcy 

zobowiązani są do uzupełnienia formularza zamieszczonego na stronie www.kronenberg.org.pl Na 

podstawie formularzy Zarząd Fundacji wybierze Wnioskodawców, którzy będą uprawnieni do dalszego 

aplikowania. Biuro Fundacji udzieli Wnioskodawcom odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych od 

nadesłania formularza. Informacja o zakwalifikowaniu się do II etapu zostanie przesłana 

Wnioskodawcy na podany. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm  

 

KONTAKT: 

E-mail: agnieszka.lukasiak@kronenberg.org.pl  

Tel.: +48 22 826 83 24 wew. 14 

 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm


 

29 
 

Fundacja Charlesa Stewarta Motta 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wsparcie projektów promujących budowę społeczeństwa obywatelskiego i 

ochronę środowiska. W ramach projektów w szczególności będą finansowane działania związane ze:  

• społeczeństwem obywatelskim,  

• edukacją, 

• środowiskiem. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, 

zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska. O granty mogą starać się jednostki z centralnej w 

wschodniej Europy oraz południa Afryki. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Wysokość dotacji:  

• Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów.  

• Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 000 dolarów. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły i trwa przez cały rok na co najmniej 4 miesiące przed 

rozpoczęciem projektu. Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.mott.org/work/grantseekers/  

KONTAKT: 

Ewa Sobiesak  

E-mail: rita@fed.org.pl  

Tel. +48 601 458 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mott.org/work/grantseekers/
mailto:rita@fed.org.pl
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Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

Wspierane są także inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem 

popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

 

Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie:  

• sport,  

• kultura, dziedzictwo narodowe,  

• edukacja,  

• pomoc społeczna. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, 

przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, 

domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Wysokość dotacji nie została określona 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków - o wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy. Warunkiem 

uzyskania Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na 

stronie http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/  kompletnego i poprawnego pod względem 

merytorycznym „Wniosku o wsparcie”. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/  

KONTAKT: 

Tel. (22) 618 66 77   

E-mail: fundacja@fundacjalotto.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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PGE Polska Grupa Energetyczna, Filantropia 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wspieranie takich działań, które koncentrują się w szczególności na obszarach:  

• nauka i edukacja,  

• lecznictwo i ochrona zdrowia,  

• pomoc społeczna,  

• działalność ekologiczna i ochrona środowiska,  

• sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać osoby prawne i podmioty niemające osobowości prawnej, posiadające swoją 

siedzibę w Polsce, a w szczególności:  

• fundacjom,  

• stowarzyszeniom,  

• szkołom,  

• uczelniom wyższym,  

• domom dziecka,  

• placówkom opiekuńczym,  

• publicznym zakładom opieki zdrowotnej,  

• innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego, pod 

warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się do 

postrzegania Grupy Kapitałowej PGE, jako odpowiedzialnego partnera społecznego. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Wysokość dotacji maksymalnej nie została określona, jednak grantodawca rozróżnił 2 progi finansowe: 

do 5 000 euro i powyżej. Spośród projektów, które otrzymają granty, 15 spełniających w ocenie 

Kapituły w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne wymienione w części V punkt 2, zostanie 

poddanych głosowaniu internautów w celu przyznania Nagrody Publiczności w postaci dodatkowej 

dotacji w wysokości 5 000 zł. Opisy projektów zakwalifikowanych do konkursu o Nagrodę Publiczności 

zostaną umieszczone na stronie www.mpotega.pl i poddane pod głosowanie internautów. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór trwa permanentnie. Wnioski należy kierować listem poleconym albo przesyłką  

z potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy Fundacji tj. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. Inna forma 

przesłania Wniosku nie jest akceptowana. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio 

w odniesieniu do przesyłania rozliczenia darowizny. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/filantropia 

KONTAKT: 

Tel. +48 22 340 11 77 

http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/filantropia
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Konkurs Grantowy Zielona Ławeczka, Edycja VI 

CEL KONKURSU: 

 

Celem Konkursu jest umożliwienie przemiany terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody  

z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. 

Angażując mieszkańców Organizator chce pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - 

wystarczą tylko chęci i dobry pomysł. Cel projektu: 

• zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;  

• zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini ogrodów wokół budynków, które będą 

przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności. Konkurs 

grantowy ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi z całej Polski. 

Przedmiotem Konkursu jest wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki złożony 

z mieszkańców osiedla mini ogrodu z „zieloną ławką”. Wspólna praca nad zagospodarowaniem 

terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi 

sąsiedzkich. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać grupy sąsiedzkie, mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, 

wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Zespół powinien składać 

się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą 

aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt  

z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

w konkursie przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe w postaci grantów i ławek parkowych za 

najlepsze przesłane projekty. Wartość pojedynczego grantu wynosi maksymalnie 1650 zł brutto, 

składające się z nagrody pieniężnej (o wartości 1200 zł brutto) i ławki parkowej (o wartości 450 zł 

brutto). 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Rejestracja zespołów będzie prowadzona do 7 czerwca 2020 r. (wydłużono termin naboru). Wszystkie 

zespoły, które zgłoszą projekt będą mogły skorzystać z konsultacji z architektami krajobrazu, którzy 

doradzą jak najlepiej zagospodarować przestrzeń. Wszystkie projekty będą oceni 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://zielonalaweczka.pl/  

KONTAKT: 

Obsługa mailowa pod adresem: laweczka@fundacjabos.pl 

 

https://zielonalaweczka.pl/
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Fundacja mBanku 

CEL KONKURSU: 

 

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz 

okołomatematycznych projektów rozwojowych. Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia 

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

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

 

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. 

   

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

 

Wsparcie mogą uzyskać:  

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

• projekty rozwojowe około matematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii 

przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

 

Wysokość dotacji: budżet programu 660 000zł. 

 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

 

Termin składania wniosków w roku : 

• 24 czerwca 2020 roku;  

• 22 lipca 2020 roku;  

• 26 sierpnia 2020 roku;  

• 23 września 2020 roku;  

• 21 października 2020 roku;  

• 25 listopada 2020 roku;  

• 16 grudnia 2020 roku. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/  

 

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
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Finansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku 

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

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

dystrybuowane nieodpłatnie. 

CEL KONKURSU: 

W szczególności celami działalności edukacyjnej są: 

• upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie 

postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, 

• zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli  

i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej 

(m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, 

wspólnej waluty europejskiej), 

• kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

• upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

• przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy 

podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu  

z usług finansowych, 

• popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 

• promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego 

związanego z rozwojem gospodarczym. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP, 

• rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 

roku życia), 

• zarządzanie przedsiębiorstwem, 

• gospodarowanie budżetem domowym, 

• zapobieganie wykluczeniu finansowemu, 

• pieniądz, 

• strefa euro, 

• gospodarka rynkowa, 

• instytucje i usługi finansowe, 

• nowe horyzonty myśli ekonomicznej. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE: 

O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego: 

• osoby prawne, 
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• inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji  

zawodowej, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe. 

• podmioty komercyjne mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie na działania, które nie 

są realizowane przez wnioskodawcę w celach komercyjnych i odpłatnie lub wykazane  

w rejestrze KRS 

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność 

gospodarczą. 

DLA KOGO: 

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy: 

• dzieci i młodzież, nauczyciele i kadra naukowa, 

• osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, (w tym: osoby 

niepełnosprawne, osoby w wieku 55+,bezrobotni), 

• młodzież wchodząca na rynek pracy. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Wnioski są 

przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. 

NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko  

w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne 

do jego przeprowadzenia. 

Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej. Każdy 

projekt jest inny, więc również wkład własny powinien być przewidziany prze wnioskodawcę 

indywidualnie. W ramach wkładu własnego można częściowo ująć  wycenioną kwotę wkładu 

rzeczowego. 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

Wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 dni przed datą 

rozpoczęcia projektu. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

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

telefonów 22 185 91 97 i +48 22 185 28 53, wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl lub 

kontaktując się z właściwym terytorialnie Oddziałem Okręgowym NBP. 
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Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa 

młodzieży 

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”. 

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. 
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

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

Wyszehradzkiej. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i 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
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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Europa dla Obywateli, Działanie 2.1, Partnerstwo Miast 

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. 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. 

 

CZAS REALIZACJI ZADANIA: 

Maksymalny czas trwania projektu 21 dni. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-

dzialania/partnerstwo-miast/ 

 

KONTAKT: Tel. +48 600 900 681, E-mail:  edo@iam.pl 

https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
mailto:edo@iam.pl
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International Visegrad Fund 

CEL KONKURSU: 

 

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii:  

• Kultura i wspólna tożsamość,  

• Edukacja i budowanie potencjału,  

• Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość,  

• Wartości demokratyczne i media,  

• Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne,  

• Rozwój regionalny, środowisko i turystyka,  

• Rozwój społeczny. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

 

Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 3 mają siedziby w 3 różnych 

krajach wyszehradzkich:  

• organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe uczelnie, 

instytuty badawcze i naukowe oraz instytucje publiczne kwalifikują się jako partner wiodący 

(wnioskodawca) i partnerzy w konsorcjach,  

• prywatni przedsiębiorcy, firmy posiadające osobowość prawną, ale tylko w obszarach nie 

łączących się z codzienną działalnością 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

 

Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu nie została wskazana. Projekty mogą 

liczyć na dofinansowane do 100% swojej wartości, chociaż jest to mniej prawdopodobne w przypadku 

projektu o wyższej wartości finansowej. Grantodawca zakłada refundację kosztów pośrednich do 15% 

wartości projektu. Dotacje wyszehradzkie z budżetami w wysokości 10 001 euro lub więcej wymagają 

audytu, który można jednak pokryć z budżetu projektu. 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

 

Wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu 

upływu terminu 1 października 2020 r.  

Rejestracja nowego wniosku jest możliwa każdorazowo około 30 dni przed terminem zakończenia 

naboru. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-

grants/  

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
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Granty na działania związane z ochroną ekosystemów  

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór 

wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone 

przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” w ramach obszaru programowego 

„Środowisko naturalne i ekosystemy" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

CEL KONKURSU: 

Celem naboru wniosków jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające 

ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych  

w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie 

świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na wdrożeniu zadań z co najmniej jednego  

z poniższych rodzajów działań: 

1. Prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk; 

2. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się; 

3. Mapowanie i ocena usług ekosystemów; 

4. Zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie 

usługach. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się organizacje pozarządowe rozumiane 

jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach 

niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, 

partii politycznych  

i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje 

pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. 

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, 

Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. 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. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Na nabór przeznaczono 2 804 720 euro, tj. 12 104 891,04 zł. 

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 90% kosztów 

kwalifikowanych. 

Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 50 000 euro tj. 215 795,00 zł do 200 000 euro 

tj.  863 180,00 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać w terminie do 3 czerwca 2020r., do godz.15:00. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow6
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Dotacje na "Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami" 

Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" ogłosiło nabór 

wniosków o dofinansowanie projektów na „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami” 

 

CEL KONKURSU: 

 

Celem naboru jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian 

klimatu oraz adaptację do nich poprzez aktywną ochronę zagrożonych gatunków oraz siedlisk. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Do dofinansowania kwalifikują się projekty o kompleksowym charakterze tzn. uwzględniające działania 

zwiększające odporność ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu i adaptację 

do tych zmian oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w tym zakresie wraz ze 

wskazaniem ich wzajemnego powiązania. 

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z: 

1. wdrażaniem planów zarządzania obszarami chronionymi (obszary Natura 2000, parki 

narodowe i krajobrazowe, rezerwaty); 

2. poprawą stanu gatunków chronionych; 

3. przeciwdziałaniem fragmentacji ekosystemów; 

4. tworzeniem / zachowaniem / udrażnianiem korytarzy ekologicznych w celu zapewnienia 

swobodnego przepływu gatunków między obszarami chronionymi; 

5. ochroną naturalnych mokradeł jako rezerwuarów węgla organicznego; 

6. przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego; 

7. utrzymanie dobrego stanu ekosystemów. 

Zapobieganie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę i / lub modernizację 

infrastruktury edukacyjnej i turystycznej może stanowić wartość dodaną projektu, natomiast nie może 

stanowić głównego zakresu projektu. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

 

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty: 

• prywatne lub publiczne; 

• komercyjne lub niekomercyjne; 

• organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione 

jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych  

i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. 

Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie  

z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021. 
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Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, 

Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. 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. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Na nabór przeznaczono 5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego 

dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem zasad pomocy 

publicznej. 

Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 200 000 euro tj. 863 180,00 zł do 1 000 000 

euro tj. 4 315 900,00 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 

Wnioski należy składać w terminie od 3 kwietnia do 3 czerwca 2020 r., do godz. 15:00. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow5
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Fundusze na "Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi " 

Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" ogłosiło nabór 

wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi 

gatunkami obcymi”. 

 

CEL KONKURSU: 

Celem naboru wniosków jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające 

ze zmian klimatu poprzez aktywną ochronę ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na przywracaniu właściwego stanu 

ekosystemów poprzez usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów, kontrolę ich 

występowania oraz identyfikację i eliminację źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych 

gatunków obcych  

z uwzględnieniem uzupełniających je kampanii podnoszących świadomość w tym zakresie wraz ze 

wskazaniem ich wzajemnego powiązania. 

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z: 

• usuwaniem inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów; 

• kontrolą występowania inwazyjnych gatunków obcych w ekosystemach; 

• identyfikacją źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych; 

• eliminacją źródeł występowania lub wprowadzeniem barier / ograniczeń w rozprzestrzenianiu 

się inwazyjnych gatunków obcych. 

Realizacja projektów jest możliwa na obszarach objętych ochroną, jak również na obszarach 

niepodlegających ochronie. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty: 

• prywatne lub publiczne; 

• komercyjne lub niekomercyjne; 

• organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione 

jako podmiot prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych  

i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. 

Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie  

z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021. 

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, 

Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Partnerem może 

być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje 
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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. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Na nabór przeznaczono 3 583 576 euro, tj. 15 466 355,65 zł. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego 

dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad pomocy 

publicznej. 

Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 200 000 euro tj. 863 180,00 zł do 1 000 000 

euro tj. 4 315 900,00 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 

Wnioski należy składać w terminie od 3 kwietnia do 3 czerwca 2020 r., do godz. 15:00. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-

przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny- Oś priorytetowa 9, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać: 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;  

• szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organa 

prowadzące; organizacje pozarządowe; 

• szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród 

uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego). 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

 

Budżet Konkursu 42 000 000 zł;  

• projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% 

wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że dla projektów spełniających definicję 

projektów generujących dochód - 8 - zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień 

związanych  

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  

i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;  

• projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% 

wydatków kwalifikowalnych. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

• 250 000 zł (projekty infrastrukturalne);  

• 50 000 zł (zakup wyposażenia). 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony do 19 czerwca 2020 roku do godziny 15.30. W 

celu zalogowania się do LSI 2014+ należy się zarejestrować (założyć konto) na stronie internetowej 

https://lsi.wielkopolskie.pl. 

DODATKOWE INFORMACJE: Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/343  

https://lsi.wielkopolskie.pl/
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/343
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Konkurs na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem 

jednostek samorządu terytorialnego 

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 

związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem 

jednostek samorządu terytorialnego”. 

 

CEL KONKURSU: 

• zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu 

sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole 

podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej, 

• zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, 

nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym; 

• kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków, 

• w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa  

w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 

• upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród 

najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać: 

• polskie związki sportowe; 

• stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej 

ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie; 

• państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz 

infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi 

poszczególnych sportów. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

 

Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 26 000 000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 

Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie decyzji do 30 czerwca 2020 r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-

funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2020-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-

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

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

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2020-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2020-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2020-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2020-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego
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Konkurs zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży – dotacje z Ministerstwa Sportu 

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży. 

 

CEL KONKURSU: 

• zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia 

poziomu sportowego oraz przygotowania do udziału we współzawodnictwie krajowym  

i międzynarodowym (w tym w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata)  

w sportach i konkurencjach indywidualnych ujętych w programie igrzysk olimpijskich; 

• awans reprezentacji Polski w klasyfikacjach: medalowej i punktowej na międzynarodowych 

zawodach mistrzowskich w konkurencjach olimpijskich. 

W ramach Programu, dopuszcza się realizację zadań w: 

• Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego prowadzonych przez stowarzyszenia działające 

w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, 

• Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego określonych przez stowarzyszenia działające  

w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym, 

• Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych określonych 

przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

 

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać stowarzyszenia o zasięgu 

ogólnokrajowym, działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, 

wojskowym lub wiejskim. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

 

Na realizację Programu przeznaczono w 2020 roku 16 000 000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 

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

fizycznej-zadan-w-zakresie-szkolenia-i-wspolzawodnictwa-sportowego-mlodziezy-realizowanego-w-

akademickich-centrach-szkolenia-sportowego-wojskowych-centrach-szkolenia-sportowego-osrodkach-

szkolenia-sportowego-mlodziezy-ludowych-zespolow-sportowych-w-roku-2020 

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-w-zakresie-szkolenia-i-wspolzawodnictwa-sportowego-mlodziezy-realizowanego-w-akademickich-centrach-szkolenia-sportowego-wojskowych-centrach-szkolenia-sportowego-osrodkach-szkolenia-sportowego-mlodziezy-ludowych-zespolow-sportowych-w-roku-2020
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-w-zakresie-szkolenia-i-wspolzawodnictwa-sportowego-mlodziezy-realizowanego-w-akademickich-centrach-szkolenia-sportowego-wojskowych-centrach-szkolenia-sportowego-osrodkach-szkolenia-sportowego-mlodziezy-ludowych-zespolow-sportowych-w-roku-2020
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-w-zakresie-szkolenia-i-wspolzawodnictwa-sportowego-mlodziezy-realizowanego-w-akademickich-centrach-szkolenia-sportowego-wojskowych-centrach-szkolenia-sportowego-osrodkach-szkolenia-sportowego-mlodziezy-ludowych-zespolow-sportowych-w-roku-2020
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-w-zakresie-szkolenia-i-wspolzawodnictwa-sportowego-mlodziezy-realizowanego-w-akademickich-centrach-szkolenia-sportowego-wojskowych-centrach-szkolenia-sportowego-osrodkach-szkolenia-sportowego-mlodziezy-ludowych-zespolow-sportowych-w-roku-2020
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Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwościach podnoszenia poziomu sportowego 

młodzieży uzdolnionej sportowo 

 

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze 

szkoleniem  

i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów 

finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”. 

 

CEL KONKURSU: 

 

Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego 

szkolenia w szkołach lub oddziałach sportowych oraz kadrach narodowych polskich związków 

sportowych, poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia 

poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo. Ponadto program ma zapewnić młodzieży 

uzdolnionej sportowo optymalne warunki startu w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w zimowych, halowych i letnich sportach olimpijskich oraz w sportach umysłowych ujętych 

w Systemie Sportu Młodzieżowego – Regulaminie Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej 

Sportowo. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania związane: 

• ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników w kategorii wiekowej młodzików 

obejmujące następujące działania: 

• szkolenie zawodników w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu dostępnego na 

stronie Ministerstwa Sportu; 

• Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. 

• ze szkoleniem zawodników w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora 

oraz młodzieżowca, w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu dostępnego na 

stronie Ministerstwa Sportu;. 

• z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, 

halowych i letnich, obejmujące w szczególności: 

• wynajem i przygotowanie obiektów sportowych, 

• zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej uczestnikom finałów 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 

• przeprowadzenie zawodów. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wniosek o dofinansowanie może składać podmiot, który zawarł na 2020 rok umowę z właściwym 

organem samorządu województwa, na realizację zadań z zakresu wspierania kultury fizycznej lub który 

został wskazany w uchwale właściwego organu samorządu województwa, na podstawie przepisów 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688, 1570 i 2020). 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Na realizację Programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 39 825 000 złotych, z czego na 

organizację finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kwotę 7 000 000 złotych. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 roku. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: 

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

fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-

zwiazanego-ze-szkoleniem-i-wspolzawodnictwem-zawodnikow-kadry-wojewodzkiej-oraz-zwiazanego-

z-organizacja-zawodow-finalowych-ogolnopolskiej-olimpiady-mlodziezy-w-sportach-zimowych-

halowych-i-letnich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanego-ze-szkoleniem-i-wspolzawodnictwem-zawodnikow-kadry-wojewodzkiej-oraz-zwiazanego-z-organizacja-zawodow-finalowych-ogolnopolskiej-olimpiady-mlodziezy-w-sportach-zimowych-halowych-i-letnich
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanego-ze-szkoleniem-i-wspolzawodnictwem-zawodnikow-kadry-wojewodzkiej-oraz-zwiazanego-z-organizacja-zawodow-finalowych-ogolnopolskiej-olimpiady-mlodziezy-w-sportach-zimowych-halowych-i-letnich
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanego-ze-szkoleniem-i-wspolzawodnictwem-zawodnikow-kadry-wojewodzkiej-oraz-zwiazanego-z-organizacja-zawodow-finalowych-ogolnopolskiej-olimpiady-mlodziezy-w-sportach-zimowych-halowych-i-letnich
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanego-ze-szkoleniem-i-wspolzawodnictwem-zawodnikow-kadry-wojewodzkiej-oraz-zwiazanego-z-organizacja-zawodow-finalowych-ogolnopolskiej-olimpiady-mlodziezy-w-sportach-zimowych-halowych-i-letnich
https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanego-ze-szkoleniem-i-wspolzawodnictwem-zawodnikow-kadry-wojewodzkiej-oraz-zwiazanego-z-organizacja-zawodow-finalowych-ogolnopolskiej-olimpiady-mlodziezy-w-sportach-zimowych-halowych-i-letnich
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Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation 

Organizując kolejną edycję Konkursu Grantowego, Kulczyk Foundation chce wesprzeć te inicjatywy 

społeczne, które realizują projekty na rzecz kobiet zmagających się z problemem dyskryminacji ze 

względu na płeć w życiu społecznym i politycznym. Celem premiowanych przez fundację działań ma 

być budowa rzeczywistości, w której bycie kobietą nie jest barierą w dostępie do zawodu, możliwości 

rozwoju i realizacji swoich pasji. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, 

stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, a nawet 

jednostki samorządu terytorialnego. Jest jednak jeden warunek - beneficjentami lub podmiotami 

realizującymi zgłoszone projekty muszą być kobiety lub dziewczynki. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać to 25 tys. zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski o udział w konkursie należy zgłaszać od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Aplikacje można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 

Warszawa (z dopiskiem „Granty KF”) lub pocztą elektroniczną na adres 

granty@kulczykfoundation.org.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:granty@kulczykfoundation.org.pl.
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Program 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmusplus.org.pl/
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Program Erasmus + "Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży" 

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: 

o krótkie programy szkoleniowe dla pracowników, 

o 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. 

Organizacja, która chce składać wniosek o dofinansowanie ( a nie tylko być partnerem w projekcie) 

musi ubiegać się  

o status tzw. organizacji koordynującej. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

www.erasmusplus.org.pl  

http://www.erasmusplus.org.pl/
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Program Erasmus + "Wsparcie w reformowaniu polityk" 

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 

dialogu1 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: 

 

www.erasmusplus.org.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-3/youth-dialogue_pl#footnote1_y1g6hrz
http://www.erasmusplus.org.pl/
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Program Zdalna Szkoła 

Celem Programu jest wsparcie systemu edukacji w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej (epidemia 

koronawirusa). Program jest wynikiem współpracy Ministerstwa Edukacji z Ministerstwem Cyfryzacji. 

Komisja Europejska wyraziła zgodę, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.  

W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie 

zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, tablety, dostęp do usługi mobilnego internetu) niezbędnego 

do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.  

Ministerstwo Cyfryzacji podpowiada, aby samorządy oszacowały teraz swoje potrzeby, a następnie 

rozpoczęły zakup potrzebnego sprzętu. Wszystkie wydatki na zakup czy dostawę poniesione po 16 

marca 2020 (faktury) roku zostaną zrefundowane w ramach grantu.  

Warunki aplikowania są proste i pozbawione zbędnych formalności:  

• przez dedykowaną aplikację zamieszczoną na stronie CPPC, po wstępnej rejestracji, 

gmina/powiat składa wniosek o grant, wypełniony i podpisany elektronicznie,  

• szybka ścieżka oceny i przyznania dofinansowania,  

• wysłanie przygotowanej umowy do podpisu i wypłata grantu,  

• wyjątkowo uproszczona forma rozliczania. Wyboru dostawcy sprzętu dokonuje samodzielnie 

gmina. Tryb zakupu sprzętu/usługi internetowej: wyboru dokonuje gmina w oparciu o swoje 

regulacje dotyczące zamówień publicznych. Jednocześnie MEN dla celów nauczania zdalnego 

rekomenduje następujące strony:  

• www.epodreczniki.pl  

• www.cke.gov.pl  

• www.gov.pl/zdalnelekcje  

• www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

 

Wnioski mogą składać imieniu szkół jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty). 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

 

• pula wsparcia to ponad 180 000 000 zł;  

• szacunkowa dotacja dla wnioskującej gminy maksymalnie 40 000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 

Elektroniczne wnioski do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (wniosek będzie dostępny na stronie 

cppc.gov.pl) można składać od 1 kwietnia 2020 roku, aż do wyczerpania puli środków grantowych. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Wszelkie pytania dotyczące Programu można kierować pod adresem zdalnaszkola@cppc.gov.pl  

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://cppc.gov.pl/nasze-dzialania/2-strona-glowna 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/180-milionow-zlotych-na-sprzet-komputerowy-i-internet 

mailto:zdalnaszkola@cppc.gov.pl
https://cppc.gov.pl/nasze-dzialania/2-strona-glowna
https://www.gov.pl/web/edukacja/180-milionow-zlotych-na-sprzet-komputerowy-i-internet
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Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia 

demokracji. Wsparcie mogą uzyskać Projekty dążące do:  

• promowania i obrony praw człowieka i praworządności;  

•  wspierania wolności informacji i niezależnych mediów;  

• wzmocnienia demokratycznych idei i wartości;  

• promowania odpowiedzialności i przejrzystości;  

• wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego;  

• wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji politycznych;  

• promowania edukacji obywatelskiej;  

• wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów;  promowania wolności zrzeszania się;  

• wzmocnienia gospodarki rynkowej. Czas trwania dotowanego Projektu maksymalnie 12 

miesięcy 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 

Wnioski mogą składać lokalne, niezależne organizacje pozarządowe. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Wysokość dotacji:  

• budżet Programu 50.000.000 USD;  

• wysokość w wsparcia maksymalnie. 50.000 USD;  

• wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. 

 

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: 

 

19 czerwca 2020 roku. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.ned.org/apply-for-grant/en/  

 

 

 

 

 

 

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

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, głównie młodzieży szkolnej poprzez m.in. wsparcie 

edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej, 

• dofinansowanie trwałego upamiętniania walk i męczeństwa (miejsc, faktów, wydarzeń oraz 

postaci z tym związanych) w formie tablic pamiątkowych, obelisków, medali, sztandarów. 

 

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: 

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
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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Europejski Korpus Solidarności 

Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na 

rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży 

wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy,  

z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. 

 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest wsparcie organizacji i młodzieży. Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą 

Komisji Europejskiej. Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się  

o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione 

są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom, firmom  

i instytucjom działającym w sektorze solidarnościowym lub realizujących działania o charakterze 

społecznym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace 

wolontariacką, odbyć staż lub okres pracy. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

• organizacje pozarządowe, instytucje i firmy;  

• projekty Solidarności – grupa inicjatywna (minimum 5 osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia),  

a wnioskodawcą bezpośrednim działającym na rzecz grupy inicjatywnej jest organizacja 

wspierająca, posiadająca Akredytację Erasmus+; lista organizacji z Akredytacją Erasmus+ 

rejonu woj. wielkopolskiego 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie 

miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań 

solidarnościowych. Z Programu mogą korzystać organizacje, które chcą gościć wolontariuszy, 

pracowników i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne w ramach Projektów Solidarności. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

Łączny budżet na 2020 rok – 7 000 000 euro. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

1 października 2019 r. do g. 12.00. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Projekty Solidarności - są inicjowane, opracowywane i wdrażane przez okres od 2 do 12 miesięcy przez 

co najmniej pięć młodych osób, które chcą wprowadzić zmiany na lepsze w swojej społeczności 

lokalnej. 

DODATKOWE INFORMACJE: https://eks.org.pl/ 

KONTAKT: Tel. +48 22 463 10 00 

 

https://eks.org.pl/
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Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 Priorytet 5, Wsparcie doraźne 

CEL KONKURSU: 

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Przedmiotem 

Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich 

celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, 

które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia 

publicznego o charakterze ponadlokalnym. 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.  

Zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2020 r 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 

Wnioski mogą składać:  

• 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 (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 

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

swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W przypadku jednostek terenowych 

organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), 

Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.3.Podmioty uprawnione do ubiegania się o 

dotację w ramach Konkursu nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

 

Wysokość dotacji do 10 000 zł. Wartość środków przeznaczonych na Konkurs wynosi 1 800 000 zł. 

Regulamin nie określa zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowalnych. Kryterium dla 

kwalifikowalności wydatków będzie ich bezpośredni związek ze specyfiką prowadzonej działalności 

statutowej, a także koncepcją rozwoju organizacji w ramach zadania, na realizację którego została 

udzielona dotacja. 

 

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

2020/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/
https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/
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Program Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy 

CEL KONKURSU: 

Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz 

upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

(Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch 

przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Program podzielono na:  

• Projekty tematyczne – wsparcie działań podejmowane przez organizacje społeczne w czterech 

obszarach:  

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

działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym - działania 

służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną, zwiększaniu 

ich udziału w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, a także podnoszeniu jakości debaty publicznej;  

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

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

kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii, homofobii, rasizmowi, antysemityzmowi i wszelkim formom 

dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne/narodowe, płeć lub orientację 

seksualną, niepełnosprawność, wiek, status ekonomiczny, sytuację rodzinną i inne przesłanki;  

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

upodmiotowienie i usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, 

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

zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego;  

• Projekty sektorowe  

Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego:  

- usługi i inne aktywności wspierające rozwój organizacji społecznych i społeczeństwa 

obywatelskiego;  

- monitorowanie polityk publicznych i stosowania prawa – tematycznie (np. podatki, 

filantropia, ochrona danych) lub branżowo (obszar działania organizacji);  

- rzecznictwo praw i interesów – interwencje, akcje lub działania ciągłe;  

- zwiększanie świadomości społecznej nt. roli i znaczenia społeczeństwa obywatelskiego;  

- badania i analiza na temat działania, potencjału i specyfiki społeczeństwa obywatelskiego;  

• Wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji – dodatkowa część dotacji może być 

przeznaczona na rozwój instytucjonalny, czyli na:  

- wzmocnienie i rozwój organizacji;  

- budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania;  

- tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania;  

- podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

 

Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane będzie na działania prowadzone 

przez polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z 
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Polski, z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów 

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

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

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

realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców będzie można wystąpić o 

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

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

przykładać będzie do wspierania działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, 

spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i 

wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na 

dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową będzie młodzież. 

 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

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

spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI : 

• budżet Programu 30 000 000 euro;  

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

do 5 000 euro na rozwój instytucjonalny; w przypadku projektów realizowanych w 

partnerstwie z podmiotami z Państw Darczyńców dodatkowo do 5 000 euro na koszty 

związane z udziałem partnera w projekcie; o dotacja może stanowić maksymalnie 90% 

wartości kosztów całkowitych projektu; o wkład własny może zostać wniesiony w 100% w 

postaci pracy wolontariuszy;  

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

w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców 

dodatkowo do 12 500 euro na koszty związane z udziałem partnera w projekcie oraz: do 12 

500 euro (ale nie więcej niż 20% kosztów realizacji projektu) na rozwój instytucjonalny; o 

dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu; o co 

najmniej 50% wkładu własnego musi stanowić wkład własny finansowy;  

• projekty sektorowe: od 25 000 euro do 125 000 euro na realizację projektu: w przypadku 

projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców do 12 500 euro 

na koszty związane z udziałem partnera w projekcie oraz: do 12 500 euro (ale nie więcej niż 

20% kosztów realizacji projektu) na rozwój instytucjonalny; o dotacja może stanowić 

maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu; o co najmniej 50% wkładu własnego 

musi stanowić wkład własny finansowy. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

II konkurs na projekty tematyczne:  

o wnioski wstępne: listopad-grudzień 2020 r.  

o wnioski pełne: marzec-kwiecień 2021 r.  
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Konkurs na projekty sektorowe:  

o wnioski wstępne: maj-czerwiec 2020 r.  

o wnioski pełne: sierpień-październik 2020 r.  

o realizacja: od stycznia 2021. 

 

CZAS REALIZACJI ZADANIA: 

Czas trwania projektów:   

• tematyczne – od 8 do 24 miesięcy;  

• sektorowe – od 12 do 36 miesięcy 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/o-programie/ 

KONTAKT: 

Tel. +48 22 536 02 00  

E-mail: aktywniobywatele@batory.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/o-programie/
mailto:aktywniobywatele@batory.org.pl
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

Stypendia krajowe 

Stypendia dla studentów poznańskich uczelni  

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej, w dziedzinach określonych co roku przez Prezydenta Miasta Poznania. 

Termin składania wniosków: 20 czerwca 2020 r.  

Więcej na: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-

miedzynarodowej,3/stypendia-dla-studentow-poznanskich-uczelni-laureatow-i-finalistow-

ogolnopolskich-olimpiad-przedmiotowych,239420/ 

Więcej na: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/44133/stypendia-dla-osob-zajmujacych-sie-

tworczoscia-artystyczna-oraz-upowszechnianiem-kultury 

 

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  

 

 

 

 

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/stypendia-dla-studentow-poznanskich-uczelni-laureatow-i-finalistow-ogolnopolskich-olimpiad-przedmiotowych,239420/
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/stypendia-dla-studentow-poznanskich-uczelni-laureatow-i-finalistow-ogolnopolskich-olimpiad-przedmiotowych,239420/
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/stypendia-dla-studentow-poznanskich-uczelni-laureatow-i-finalistow-ogolnopolskich-olimpiad-przedmiotowych,239420/
https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/44133/stypendia-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-oraz-upowszechnianiem-kultury
https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/44133/stypendia-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-oraz-upowszechnianiem-kultury
https://www.taniecpolska.pl/aktualnosci/show/7854
https://ik.uni.wroc.pl/pl/page/9/stypendia-konfucjanskie
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PODSTAWOWE REGUŁY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU: 

Czytaj przypisy! To, że są one napisane małą czcionką,  nie  oznacza  wcale,  że  nie  są  istotne.  Często 

w przypisach pojawiają się podpowiedzi i informacje, które ułatwiają Ci wypełnienie danego pola we 

wniosku. 

 

Zapoznaj się z instrukcją wypełniania oferty na realizację zadania publicznego. Wypełnij każde pole we 

wniosku. Jeśli dane pole Cię nie dotyczy, wpisz w nim ”nie dotyczy”. 

 

Wypełniając wniosek pamiętaj o tym, aby nie używać ogólnych stwierdzeń. Wyzwól swoją kreatywność 

i nie podchodź do wypełniania wniosku schematycznie. Powinno Ci zależeć na oryginalności, bo dzięki 

temu łatwiej będzie zapamiętać Twój wniosek komisji oceniającej. 

 

Pamiętaj o załącznikach, które Cię dotyczą. Są one określone we wzorze oferty. Jeżeli jest wymóg 

dodatkowych załączników powinny one być wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Nie zapomnij ich 

załączyć do wniosku! 

 

Zwróć uwagę, że część punktów we wniosku przyporządkowana jest do konkretnych kryteriów oceny 

określonych w ogłoszeniu o konkursie. Pamiętaj jednak, że treść reszty punktów we wniosku jest 

również ważna i wpływa na całościową ocenę Twojego wniosku. 
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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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