Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł
finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła
wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki
lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności
gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności
statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny,
sponsoring, 1%, zbiórki oraz dotacje. Granty są najczęstszą
formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych,
mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych.
Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność
swojej organizacji: stowarzyszenia, fundacji czy klubu
sportowego. Na stronie http://ngo.leszno.pl/ w zakładce
FUNDUSZE zamieszczane są informacje
o aktualnych
konkursach i dotacjach.
Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je zrealizować, ale potrzebujesz
funduszy, zaglądaj na naszą stronę!

Jeśli wcześniej niż my trafiłeś na ciekawe ogłoszenie o konkursie, podziel się z nami tą
informacją, a my umieścimy ją na naszej stronie internetowej, by inne organizacje mogły
z niej skorzystać!
Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna
prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie:
•
•
•
•

poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki
krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne);
konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet);
pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych;
tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
KONTAKT:
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21 a
Tel. 65 529 54 03
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•

Aktualne konkursy

Nabór wniosków w Konkursie MKiDN o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu
upowszechniania kultury
FUNDATOR:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
CEL KONKURSU:
Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze oraz stypendia
z zakresu upowszechniania kultury ma na celu wspieranie indywidualnego rozwoju twórców,
artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury
i dziedzictwa narodowego.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:
W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zajmujące się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, ubiegające się o Stypendium
na realizację określonego przedsięwzięcia.
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM :
3 500,00 tys. zł brutto miesięcznie (tj. 2 905,00 zł netto).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
18 września 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Wnioskodawcom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia:
a) roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.;
b) półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.;
c) półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.;
d) mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy
kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
www.bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-3284.php
KONTAKT:
Departament Mecenatu Państwa MKiDN
Tel.: 22 42 10 332, 22 42 10 418
E-mail: Stypendia@mkidn.gov.pl
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Program dofinansowania zadań
i współzawodnictwa młodzieży

z

obszaru

wspierania

szkolenia

sportowego

FUNDATOR:
Ministerstwo Sportu
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa
młodzieży
w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery
w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i
punktacji
w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. Realizacja celów określonych w
Programie następuje poprzez:
• zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia
poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we
współzawodnictwie międzynarodowym,
• zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny
nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie
treningowym,
• udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach
krajowych lub międzynarodowych,
• wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych. Dofinansowanie szkolenia
zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach
zleconych przez Ministra, z możliwością dofinansowania tylko jednej akcji, w tym
samym czasie.
W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:
• szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach
wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
• współzawodnictwo sportowe,
• organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
r.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać:
• polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;
• Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”;
• stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w
obszarze kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
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Wysokość dotacji:
• budżet Programu na rok 2020 - 118.900.000,00 zł, w tym na realizację działania
związanego z: - udziałem w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, przeznacza się
kwotę 500.000,00 zł;
- udziałem w Akademickich Mistrzostwach Świata, przeznacza się kwotę 2.500.000,00
zł;
-organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej,
przeznacza się kwotę 400.000,00 zł;
• udział środków własnych i środków z pochodzących z innych źródeł w wysokości co
najmniej 5% możliwej do przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy
w realizację zadania, nie może być mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji.
Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w ramach
innych zadań.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 września 2020 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w
ramach Grupy Wyszehradzkiej.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Programdofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
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Rozbudowa zbiorów muzealnych 2020
FUNDATOR:
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest dofinansowanie zadań mających na celu zakup pojedynczego obiektu lub
spójnej kolekcji, z wyłączeniem sztuki współczesnej. Dofinansowanie ma charakter celowy i
może być wydatkowane wyłącznie na zakup danego obiektu lub kolekcji oraz koszty
podatkowe, jeśli takie występują. Wnioskodawca może złożyć 1 wniosek.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać Instytucje kultury wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, z
wyłączeniem muzeów prowadzonych i współprowadzonych przez MKiDN.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Łączny budżet 3 500 000 zł;
• dotacje od 20 tys. do 350 tys. zł;
• do 80% dofinansowania;
• wymagany wkład własny 20%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 września 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać u Ewy Walickiej dzwoniąc pod numer (+48) 22 25
69 628 lub pisząc na adres e-mail: ewalicka@nimoz.pl oraz na stronie internetowej
organizatora konkursu www.nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/rozbudowa-zbiorowmuzealnych
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Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z
niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”
FUNDATOR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest finansowe wsparcie organizacji pozarządowych na usługi opieki
wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego jak i pobytu całodobowego. „Opieka
wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć
opiekunów osób niepełnosprawnych. Program sfinansuje także specjalistyczne poradnictwo
psychologiczne lub terapeutyczne, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji,
dietetyki. Opieka wytchnieniowa to jeden z programów, który finansowany jest z środków
Funduszu Solidarnościowego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
• alokacja na rok 2020: 30 000 000 zł;
• alokacja planowana na rok 2021: 50 000 000 zł;
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się do 30 września 2020 roku.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer +48222500108 lub na stronie
internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/rodzina/30-milionow-zlotych-dlaorganizacji-pozarzadowych-ministerstwo-oglasza-start-nowego-programu

7

Konkurs pilotażowy “Music Moves Europe Preparatory action 2020: Innovative support
scheme for a sustainable music ecosystem”
FUNDATOR:
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury - Komisja Europejska
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie odbudowy i rozwój zrównoważonego sektora muzyki po
pandemii Covid-19 w trzech aspektach: „zielony”/przyjazny dla środowiska, cyfrowy,
sprawiedliwy/równy. Pandemia Covid-19 silnie dotknęła sektor muzyki: zamknięte obiekty
muzyczne, odwołane koncerty, odwołane programy rezydencyjne, niemożliwe lub utrudnione
próby i nagrania – wszystko to sprawiło, że sektor i jego otoczenie na wiele miesięcy utracił
możliwość wykonywania zawodu i osiągania przychodów. Jednocześnie, kryzys wzmocnił
kierunki i możliwości, które pojawiły się jeszcze przed pandemią jak transformacja cyfrowa
oraz „zielona transformacja” przemysłu muzycznego. Otwarty konkurs ma wyłonić jedno
konsorcjum, które opracuje i zrealizuje innowacyjny i efektywny schemat grantowy dla
europejskiego sektora muzycznego, przygotowany na podstawie analizy jego potrzeb.
Konsorcjum miałoby zostać wyłonione do listopada 2020 roku tak, aby środki z programu
mogły być redystrybuowane do sektora od 2021 roku.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Schemat grantowy miałby wesprzeć transformację europejskiego sektora muzycznego
w trzech obszarach:
• „Zielona” odbudowa – zwiększanie przyjazności dla środowiska oraz odpowiedzialności
za środowisko przemysłu muzycznego, „zielona transformacja” przemysłu muzycznego
m.in. koncertów, festiwali, tras koncertowych, wsparcie start-up’ów działających na
rzecz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko baz przechowywania danych
online czy dystrybucji;
• Cyfrowa odbudowa – adaptacja sektora do nowych trendów jak cyfrowa konsumpcja,
dystrybucja i promocja muzyki (łącznie z koncertami online etc.), rozwój i promocja
zrównoważonych modeli biznesowych, rozwój opartych na technologii produktów
i usług w produkcji, promocji i dystrybucji muzycznej, budowanie potencjału artystów
w celu wsparcia ich konkurencyjności na rynku cyfrowym;
• Sprawiedliwa/równa odbudowa – lepsze wykorzystanie potencjału muzyki do
zwiększania solidarności społecznej, aktywnego obywatelstwa, spójności społecznej,
m.in. poprzez zwiększania roli społeczności obiektów muzycznych, zwiększania
dostępu do muzyki zarówno pod kątem edukacji, jak i konsumpcji ze szczególnym
uwzględnieniem dostępu dla osób z grup nieuprzywilejowanych, sprawiedliwego
wynagrodzenia dla artystów oraz równowagi płci.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać publiczne i prywatne organizacje posiadające osobowość prawną,
tworzące konsorcjum co najmniej dwóch podmiotów, z których co najmniej jeden jest
europejską organizacją reprezentującą sektor muzyczny, zrzeszającą podmioty z co najmniej
20 państw członkowskich Unii Europejskiej. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą
być zarejestrowane w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa.
8

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Budżet Programu 2 500 000 zł, kwota dofinansowania do 90%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 13 lipca 2020 roku do 30 września 2020
roku do godz. 17:00.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.ec.europa.eu/culture/news/european-commission-support-recovery-music-ecosystem
www.ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovativesupport-scheme-sustainable-music
KONTAKT:
Tel. 00 800 67 89 10 11
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Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Projekty bilateralne
FUNDATOR:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów/przedsięwzięć mających na celu
nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski
i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Lichtenstein, Norwegia). Efektem naboru może
być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się o dofinansowanie
w naborach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Do dofinansowania kwalifikują się Projekty bilateralne złożone w partnerstwie z podmiotem
z Państw-Darczyńców, dotyczące jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych:
• obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy;
• obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo
dostaw energii;
• obszar programowy: Złagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do tych zmian:
- Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne;
- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja;
- Środowisko i ekosystemy.
Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć charakter bilateralny oraz
nieinwestycyjny. Wydarzenie ma charakter bilateralny, jeśli biorą w nim udział
przedstawiciele z przynajmniej jednego Państwa-Darczyńcy oraz Polski.
Potwierdzeniem bilateralnego charakteru Projektu jest dostarczenie listu intencyjnego
lub umowy partnerskiej na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wraz
z programem wizyty studyjnej, zaproszeniem na seminarium, warsztaty lub
konferencję, albo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Przed zawarciem
umowy w sprawie realizacji Projektów wymagane będzie przedstawienie podpisanej
umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce są uznawane za Wnioskodawców
kwalifikujących się do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych.
Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje
pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w danym Państwie-Darczyńcy są uznawane
za partnerów kwalifikujących się do udziału w Projektach bilateralnych.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Budżet Programu 150 000 euro, minimalna kwota dofinansowania to 1 000 euro,
a maksymalna 20 000 euro.
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 10 stycznia 2020 roku do 30
września 2020 roku, godz. 15:00. Wnioski przyjmowane są w trybie naboru ciągłego do
wyczerpania alokacji.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-inaboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html
KONTAKT:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Tel.: 22 45 90 000
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
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Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój
FUNDATOR:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest upowszechnienie domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenach
wiejskich, a tym samym ułatwienie dostępu do opieki w takiej formie dla dorosłych
mieszkańców tych terenów.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących
wdrożyć innowację do praktyki funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących się opieką
paliatywną i hospicyjną w Polsce.
Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów
zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego
w formie grantu. Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również
zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania hospicjum domowego na terenach
wiejskich po ustaniu finansowania z projektu grantowego. Założenia w tym zakresie
wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji –
dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt
partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in.
hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych formach), w tym
w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku
o
dofinansowanie
należy
załączyć
referencje
od
min.
2
podmiotów),
- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000 PLN
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 10 sierpnia do 30
września 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
SOWA. O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.power.gov.pl/nabory/1-324/
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Program Dobre Innowacje
FUNDATOR:
Zamek Cieszyn, Delta partner
CEL PROGRAMU:
Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez
wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do
udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego
i finansowego w formie grantu na rozwój innowacji społecznych dla 40 podmiotów i osób
z różnych sektorów, a następnie włączenie 4 rozwiązań do polityk publicznych.
O PROGRAMIE:
Efektem pracy nad pomysłem oraz działań zrealizowanych w ramach grantu, będzie
innowacyjne modelowe rozwiązanie, gotowe do zastosowania przez inne podmioty.
4 innowacje o największym potencjale do zastosowania na szeroką skalę zostaną opracowane
w wersji finalnej i upowszechnione oraz promowane.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Tylko i wyłącznie na innowacje społeczne dotyczące dostępności produktów lub usług dla
osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.
Poprawa dostępności może dotyczyć przestrzeni fizycznej, cyfrowej lub komunikacyjnej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Do składania wniosku uprawnione są osoby indywidualne, grupy nieformalne, organizacje
i instytucje (państwowe, prywatne i pozarządowe), a także partnerstwa powyższych
podmiotów.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Otrzymać można wsparcie merytoryczne, organizacyjne, techniczne i finansowe w formie
grantu na rozwój innowacji społecznych (minimalna kwota grantu wynosi 10 000 zł,
a maksymalna 50 000 zł).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30.09.2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Każdy Innowator może złożyć maksymalnie 2 wstępne pomysły na innowacje społeczne. Do
rozwijania i złożenia kompletnego pomysłu może zostać zaproszony tylko jeden, najwyżej
punktowany pomysł danego Innowatora.
www.dobreinnowacje.pl/innowacje
KONTAKT:
Piotr Wosik, tel. 22 339 45 51
E-mail: iga@deltapartner.org.pl
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Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Mobilność osób pracujących z młodzieżą
FUNDATOR:
Erasmus +
CEL KONKURSU:
Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują
z młodzieżą. Daje też szansę wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami,
które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki. W ramach projektu można uzyskać
wsparcie na organizację szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, spotkań oraz staży (trwających
od dwóch dni do dwóch miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży).
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wymiany młodzieżowe: młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których
przynajmniej jedno jest krajem programu. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16
osób, maksymalna 60 osób.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
W Mobilności osób pracujących z młodzieżą: osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej
rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy
nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.
Projekt może być zrealizowany we współpracy minimum 2 instytucji z 2 różnych krajów,
a udział może wziąć maksymalnie 50 osób.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.erasmusplus.org.pl
KONTAKT:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Tel.: +48 22 463 10 00
E-mail: kontakt@frse.org.pl
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Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na
rzecz lokalnych społeczności.
FUNDATOR:
Erasmus +
CEL KONKURSU:
Współpraca na rzecz innowacji to wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów
i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców. Wypracowane w czasie trwania
projektu innowacyjne rozwiązania nazywamy rezultatami pracy intelektualnej. Są one
obowiązkowo publikowane na platformie upowszechniania rezultatów Erasmus+, stanowiąc
otwarte zasoby edukacyjne, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich
zainteresowanych na zasadzie otwartych licencji. Są to na przykład: scenariusze zajęć
i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje – to tylko część
przykładów.
Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy, podpatrywanie
różnych rozwiązań stosowanych w organizacjach partnerskich, możliwość wspólnych spotkań
i szkoleń kadry i samej młodzieży.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Działania, które można realizować w ramach projektów Akcji 2:
•
Międzynarodowe spotkania partnerów
•
Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
•
•

Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników,
Mobilność łączona (blended & virtual mobility) młodzieży.

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

uzyskać

na

stronie

internetowej

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

adresem:

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe
FUNDATOR:
Erasmus +
CEL KONKURSU:
Akcja ta promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym i sprzyja debacie
poruszającej tematy i priorytety określone w ramach strategii UE na rzecz młodzieży,
w szczególności odnośnie do celów dotyczących młodzieży, oraz zawartych w niej
mechanizmach dialogu. Mechanizmy dialogu koncentrują się na priorytetach i terminach,
a w ich ramach przewiduje się organizację wydarzeń, podczas których osoby młode omawiają
między sobą uzgodnione tematy, a także z decydentami, ekspertami zajmującymi się
kwestiami związanymi z młodzieżą oraz przedstawicielami władz publicznych
odpowiedzialnych za sprawy młodzieży, których celem jest uzyskanie wyników użytecznych
w kształtowaniu polityki.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu.
W przypadku projektów realizowanych przez co najmniej dwie organizacje uczestniczące
jedna z organizacji składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących
zaangażowanych w realizację projektu.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Maksymalna kwota dofinansowania projektu Dialogu Młodzieży wynosi: 50 000 EUR
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.
DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można
www.erasmusplus.org.pl

uzyskać

na

stronie

internetowej

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

adresem:

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

•
•
•

wdrożony zostanie model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru,
dotyczącej minimalnego dochodu, poprzez zintegrowane podejście do aktywnej integracji,
które łączy zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych
i wspierających dostęp do zatrudnienia;
zintegrowane wsparcie i usługi będą skutecznie dostarczane do (najbardziej) wrażliwych grup
społecznych;
metodologia oceny aktywizacji (w społeczeństwie i na rynku pracy) wrażliwej populacji;
ponad 80% klientów będzie:
a) zatrudnionych, szkolonych lub uczestniczyć w innych aktywizujących działaniach, lub
b) objętych innymi działaniami społecznymi.
Należy zaznaczyć, że samo świadczenie minimalnego dochodu nie będzie finansowane
w ramach projektu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu
wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca
i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów:
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•
•
•
•
•

organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe
organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania;
organizacja non-profit (prywatna lub publiczna);
ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe;
organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach
niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 euro.
W ramach tego budżetu Komisja spodziewa się sfinansować około 8 projektów. Przy czym
dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu a wnioskodawcy muszą
zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
15 października 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania
samego projektu to 30 miesięcy.
DODATKOWE INFORMACJE:
Komisja zachęca wnioskodawców do złożenia propozycji projektu w języku angielskim, aby
ułatwić ich rozpatrzenie i przyspieszyć proces oceny. Niemniej wnioski złożone w jednym
z języków urzędowych UE zostaną również przyjęte. W takim przypadku do wniosku należy
dołączyć streszczenie w języku angielskim.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes
KONTAKT:
E-mail: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu
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Program „Maluch +” na rok 2021
FUNDATOR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest dofinansowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych
opiekunów.
• Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak
też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty
konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki
samorządu terytorialnego;
• Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak
też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty
konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość
dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie
nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3, tj.:
• jednostki samorządu terytorialnego,
• osoby fizyczne,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym
uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Pula środków na rok 2021 – 450 000 000
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 7 września do 16 października 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresurozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021
KONTAKT:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
E‐mail: info@mrpips.gov.pl
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami Poddziałanie
1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami
FUNDATOR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane
wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz
poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby
powyżej 18 roku życia:
• z niepełnosprawnościami lub
• bierne zawodowo z powodu choroby. Projekt może być skierowany do jednej lub obydwu
wymienionych grup. Przy określaniu grupy docelowej należy pamiętać, iż wsparcie w projekcie
dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby
przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku
pracy. Przez otwarty rynek pracy należy rozumieć rynek pracy, na którym osoba
z niepełnosprawnościami zatrudniana jest oraz pracuje na takich samych zasadach
i warunkach, jak osoba sprawna zatrudniona na analogicznym stanowisku z takim samym
zakresem obowiązków. Pracodawca musi jednak uwzględniać przepisy dotyczące zatrudniania
osób z niepełnosprawnościami wynikające z Kodeksu Pracy oraz dostosować miejsce pracy do
indywidualnych potrzeb danego pracownika. Wnioskodawca musi zapewnić, że:
• co najmniej 30% uczestników projektu stanowić będą osoby należące do jednej lub kilku
wymienionych poniżej grup: o osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności; o osoby z niepełnosprawnością sprzężoną; o osoby, co do których
orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe
zaburzenia rozwojowe – w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
lub
• co najmniej 40% uczestników projektu będzie pochodziło z obszarów wiejskich. Typy
projektów
przewidziane do realizacji w ramach konkursu:
• kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia oraz osób biernych zawodowo
z powodu choroby, w tym m.in.: o identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki
zawodowej; o ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i
przyszłej ścieżki zawodowej; o uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji;
o zdobywanie doświadczenia zawodowego; o zatrudnienie wspomagane; o wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości; o wsparcie pracodawców mające na celu przygotowanie do zatrudnienia
osób z niepełnosprawnościami.
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• wsparcie w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie
kompetencji i kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami pozostających na rynku pracy,
służące poprawie ich pozycji na rynku pracy, w tym m.in.: o identyfikacja potrzeb i pomoc w
zakresie określenia ścieżki zawodowej; o ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w
zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej; o uzupełnianie lub zdobycie nowych
kompetencji lub kwalifikacji; o zdobywanie doświadczenia zawodowego; o wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać podmioty, które:
• posiadają status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz
osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze
aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5
lat od daty ogłoszenia konkursu, lub
• posiadają status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia
konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami. Jeden
podmiot może wystąpić w ramach danej rundy konkursu nie więcej niż 1 raz. Projekt nie jest
realizowany w partnerstwie.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
• kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 000,00 zł;
• poziom dofinansowania projektu wynosi 100%;
• wkład własny nie jest wymagany.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 października 2020
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. (22) 661 19 01 lub pisząc na
adres e-mail: kontakt@efs.mrpips.gov.pl oraz na stronie internetowej organizatora konkursu
www.efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.05.01-ip.03-00-00120
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Ścieżki współpracy- Standard
FUNDATOR:
Fundacja Fundusz Współpracy
CEL KONKURSU:
Cele:
– wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów
projektów krajowych dofinansowanych z EFS;
– wdrożenie przez wyłonionych grantobiorców projektów (w okresie realizacji projektów
standardowych), które przy wsparciu grantowym i we współpracy ponadnarodowej będą
prowadziły do udoskonalenia istniejących mechanizmów lub stworzenia nowych rozwiązań
problemów z obszaru aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, tworzenia oraz
realizacji polityk publicznych lub innych obszarów szczegółowo ujętych w celach tematycznych
8-11 EFS.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Beneficjenci projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu
na program operacyjny.
Podmioty (indywidualnie lub w partnerstwie krajowym), które:
– posiadają podpisaną umowę o dofinansowanie projektu standardowego w ramach PO WER
lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11,
– nie są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania, w myśl art. 207 ust. 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
– posiadają podpisany list intencyjny przez partnera międzynarodowego z UE w momencie
przystąpienia do ścieżki 1 i umowę partnerską na etapie otrzymania grantu – dla wszystkich
ścieżek,
– należą do katalogu podmiotów kwalifikujących się do wsparcia, zgodnie z założeniami
wniosku, i spełniają ewentualne inne kryteria merytoryczne odnoszące się do grantobiorcy,
np. w zakresie doświadczenia.
Są to podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, posiadające siedzibę główną na terenie
Polski:
– podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz
kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
– administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki
gmin, związki miast;
- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
– instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki
pomocy społecznej;
- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
– przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
– organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
– podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe,
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organizacje pracodawców;
– federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np.
związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie (granty) przeznaczone na rozszerzenia
międzynarodowe projektów krajowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS), bez względu na program operacyjny. Rozszerzeniu nie mogą podlegać
jedynie projekty z EFS, które już są ponadnarodowe.
NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE:
Rozszerzenia międzynarodowe projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego, bez względu na program operacyjny.
Standardowa procedura konkursowa skierowana do grantobiorców, którzy wiedzą co chcą
zrobić i mają wybranego partnera zagranicznego.
WYSOKOŚĆ DOTACJI
maks. 60.000 zł, 100%.

:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 października 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.sciezkiwspolpracy.pl
KONTAKT:
Jakub Kamiński – Animator
Tel:. 602 761 156
E-mail: jkaminski@cofund.org.pl
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Zabytkomania
FUNDATOR:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
CELE KONKURSU:
– zbudowanie społecznej świadomości wartości dziedzictwa kulturowego, – upowszechnianie
wiedzy o lokalnych zabytkach i ich historii,
– poznanie lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego,
– budowanie tożsamości narodowej jednostki,
– promocja wartości dziedzictwa kulturowego,
– rozwój umiejętności tworzenia krótkich form filmowych i spotów o tematyce kulturalnej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Do udziału w konkursie można zgłosić się w ramach jednej z trzech grup:
a) GRUPA I – składająca się z uczestników między 13 a 18 rokiem życia,
b) GRUPA II – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujących się
tworzeniem filmów,
c) GRUPA III – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, profesjonalnie
zajmujących się tworzeniem filmów. Uczestnicy Konkursu mogą dobierać się w maksymalnie
4‐osobowe ekipy filmowe.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
2.000 – 12.000 zł, 100%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 października 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.zabytkomania.pl
KONTAKT:
E-mail: zabytkomania@nid.pl
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Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO
FUNDATOR:
Fundacja Lotto
CEL KONKURSU:
1. Promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie
możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym
umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea
olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterachsportowcach.
2. Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego
i społecznego
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu.
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć
dochodu).
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w takich
kategoriach jak:
– transport,
– wyżywienie,
– zakwaterowanie,
– ubezpieczenie.
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania jeśli już otrzymał lub otrzyma na jego
organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31
grudnia 2020 roku.
Każdy obóz powinien:
a. mieć charakter sportowy,
b. trwać co najmniej 10 dni,
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na
terenie Polski,
e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności
statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.:– związki
stowarzyszeń, stowarzyszenia,fundacje.
WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
do 1.000 zł na jednego uczestnika obozu (maks. 50 uczestników), maks. 80%.
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 3 lipca do 31 października 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków
DODATKOWE INFORMACJE:
Organizacja obozu – wymagane warunki:
1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć
dochodu).
2. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w
kategoriach:
a. transport,
b. wyżywienie,
c. zakwaterowanie,
d. ubezpieczenie.
3. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów
obozów.
4. Każdy obóz powinien:
a. mieć charakter sportowy,
b. trwać co najmniej 10 dni,
c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się
wyłącznie na terenie Polski,
e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a
dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
6. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie mniej niż 20 %.
Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:
•
•

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

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

Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
Ocena merytoryczna:
o Merytoryczne przygotowanie szkolenia sportowego i jego wpływ na
upowszechnianie sportu dla wszystkich z uwzględnieniem historycznego
aspektu działań – max 40 punktów.
o Zasoby kadrowe i rzeczowe Wnioskodawcy i dostęp do infrastruktury
sportowej wskazujące na możliwość realizacji programu obozu – max 20
punktów.
o Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych
sportowo – max 10 punktów.
o Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów – max 15 punktów.
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o
o

Udział wolontariuszy w przygotowaniu i prowadzeniu obozu – max 5 punktów.
Innowacyjność, atrakcyjność programu i realizacji obozu – max 10 punktów.

Aby złożyć wniosek należy:
1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
2. Przygotować szczegółowe założenia obozu sportowego, w tym harmonogram działań i
budżet.
3. Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
4. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do
rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji).
5. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
UWAGA! – Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w konkursie
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie
pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe
jego poprawianie.
W ciągu 30 dni od złożenia wniosku w generatorze wniosków, dostaną Państwo informacje o
decyzji drogą elektroniczną.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie
jest zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania
dofinansowania oraz nie jest zobowiązana do udzielania informacji o przydzielonej punktacji.
www.fundacjalotto.pl
KONTAKT:
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
E-mail: fundacja@fundacjalotto.pl
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Program „Maluch +” na rok 2021
FUNDATOR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest dofinansowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych
opiekunów.
• Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst
z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);
• Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich
funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;
• Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc
opieki. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu
terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom
innym niż jst.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, tj.:
• jednostki samorządu terytorialnego,
• osoby fizyczne,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym
uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Pula środków na rok 2021 – 450 000 000
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Od 7 września do 6 listopada 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresurozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021
KONTAKT:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
E‐mail: info@mrpips.gov.pl
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Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 Priorytet 5, Wsparcie doraźne
FUNDATOR:
Narodowy instytut Wolności
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu
demokracji. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
• pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku
wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na
skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu,
zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”;
• pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia
publicznego
charakterze
ogólnopolskim,
ponadregionalnym,
a
także
międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub
związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”;
• pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje
pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek
członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych
wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu
widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana
organizacja – CZŁONKOSTWO.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w
szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń,
fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość
prawną,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego,
• spółdzielnie socjalne,
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Wysokość dotacji do 10 000 zł.
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TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można
składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków
przewidzianych na realizację Konkursu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:
www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/
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Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r.
FUNDATOR:
Ministerstwo Sportu
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest:
• zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego
w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich,
igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy oraz poprawa wyników
reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
• zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego
nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie
treningowym. W ramach Programu wyróżnia się następujące zadania:
• przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
• przygotowanie do igrzysk głuchych;
• przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach
nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
• polskie związki sportowe;
• organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu
wyczynowego osób niepełnosprawnych.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
• budżet Programu na rok 2020: 20 000 000 zł;
• do 97% dofinansowania.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 222 500 138 lub pisząc na adres
e-mail: kontakt@msit.gov.pl oraz na stronie internetowej organizatora konkursu
www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2019rok/2700,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-zobs.html
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Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej
FUNDATOR:
Fundacja Batorego
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest - w odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią
koronawirusa - wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w
obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym
szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości
w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.
Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty
pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej
źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne,
czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i
oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy
w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc
prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp. Okres wydatkowania dotacji: od
podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie
pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach
priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w
programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:
• starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby:
zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,
• mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów
stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,
• są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań
projektowych.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
•

•

10 000 do 30 000 zł.; z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do
realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem
pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła);
pula środków w ramach Programu 1 000 000 zł.

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 31
listopada 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/
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Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"
Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało
odwołanych lub przesuniętych, często w ostatnim momencie. Aby można było nadal
prowadzić aktywną wymianę, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca jej
organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 –
prosta sprawa!”.
FUNDATOR:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
O PROGRAMIE:
Poprzez formę dotacji „4x3 prosta sprawa!” PNWM w uproszczony sposób wspiera małe
projekty, takie jak publikacje, wystawy, koncerty i inne formaty, których nie można rozliczyć
według stawek zryczałtowanych i na podstawie list uczestników.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wnioskodawcy mają pełną swobodę w doborze tematu i formy. Projekt musi jednak spełnić
podstawowe warunki:
1. Odnosi się bezpośrednio do wymiany młodzieży.
2. Płyną z niego korzyści dla wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.
3. Przynosi organizacji/ szkole wymierne efekty.
4. Popularyzuje ideę wymiany, zarówno poprzez dobór formy, jak i grupy odbiorców.
Jeśli np. projekt przewiduje wydanie płyty CD z aranżacjami muzycznymi, które młodzi ludzie z
obu krajów opracowali na wspólnych warsztatach, a trafi ona głównie do uczestników
spotkania i ich opiekunów, PNWM nie przyzna na nią dofinansowania. Krąg odbiorców składa
się bowiem tylko z osób zaangażowanych w projekt i płyta nie spełni funkcji promocyjnej dla
wymiany. Gdyby otrzymały ją okoliczne szkoły muzyczne i płyta zachęciłaby je do
zaangażowania się na rzecz polsko-niemieckich projektów, podane wyżej kryteria zostałyby
spełnione.
Broszury, publikacje czy wystawy muszą zawierać informacje o efektach wymiany i
kompetencjach, jakie zyskuje młodzież poprzez udział w spotkaniach międzynarodowych.
Takie projekty powinny zostać poparte konkretnymi przykładami, wypowiedziami
uczestników, rodziców i organizatorów.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Maksymalna kwota dofinansowania PNWM wynosi 3000 złotych lub 1000 euro. Przy jej
założeniu i wymaganym wkładzie własnym w wysokości minimum 10%, całkowite koszty
projektu wynoszą 3333 złotych lub 1111 euro. Z tych liczb wynika nazwa dotacji: „4x3 prosta
sprawa!”, a w języku niemieckim „4x1 ist einfacher!”.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
31 grudnia 2020 r.
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DODATKOWE INFORMACJE:
W przypadku wnioskowania o dotację „4×3 – prosta sprawa!” nie potrzebują Państwo
żadnych formularzy. Wystarczy, że wniosek będzie zawierał następujące informacje:
dokładny opis projektu: cel i grupa docelowa, metody, tematy, przydatność dla polskoniemieckiej wymiany młodzieży;
wyjaśnienie, jaki jest związek planowanego projektu z polsko-niemiecką wymiany młodzieży;
dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania.
W rozliczeniu projektu w ramach „4×3 – prosta sprawa!” należy uwzględnić wszystkie wydatki
i źródła finansowania.

KONTAKT:
Tel.: 22 518 89 38
e-mail: dominika.gaik@pnwm.org
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6 Rynek
Pracy Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z
powodu opieki nad małymi dziećmi Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
FUNDATOR:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad
małymi dziećmi, obejmujące:
• tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych
instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji
dziennego opiekuna,
• dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
• sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie
kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat
3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in.
następujące kategorie działań:
• dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych,
sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni,
stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.,
• zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe,
wyposażenie sanitarne, zabawki),
• zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju
i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją
uniwersalnego projektowania,
• wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; ,
• modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
• przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego.
W ramach projektów przewidujących bieżące dofinasowanie opieki nad dziećmi do lat 3
w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in.
następujące kategorie działań:
• zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi
do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu
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opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka przez okres
nie dłuższy 24 miesiące;
inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki
nad dziećmi do lat 3.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać tylko i wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie,
miejsko-wiejskie, wiejskie). Projekt może być realizowany w partnerstwie z jednostkami
administracji publicznej/podmiotami ekonomii społecznej. W ramach naboru można złożyć
więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie:
• ogółem: 25 222 600,00 zł w tym wsparcie finansowe EFS: 25 222 600,00 zł;
• maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu wynosi 85%;
• wkład własny 15%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do
31 grudnia 2020 roku do godziny 15.30. Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie
projektu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/383
KONTAKT:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Tel. 61 62 66 192
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE
Stypendia krajowe
V edycja Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy
Celem Programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie
zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej
ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.
Termin składania wniosków: 15 września 2020 r.
Więcej na: https://www.taniecpolska.pl/aktualnosci/show/7854
Stypendia zagraniczne
Po drugie, polecamy nowe propozycje stypendiów zagranicznych:
•

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

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

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

•

Konkurs GPW na prace dyplomowe nt. rynku kapitałowego 2020
Dla studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 31 października 2020 r.
konkurs@fundacjagpw.pl
www.gpw.pl
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Konkurs Grant of Colour
Dla absolwentów architektury, architektury wnętrz, jak również wzornictwa
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 31 sierpnia 2020 r.
konkurs.tarkett@jobdone.pl
grantofcolour.pl

•

Konkurs fotograficzny „Kształtowanie spójności: sąsiedztwo w Europie”
Dla fotografujących
Zasięg: ogólnopolski
Termin: 30 września 2020 r.
stolz@stiftung-genshagen.de,
www.stiftung-genshagen.de
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Potrzebujesz pomocy?

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla
organizacji trzeciego sektora w zakresie:
- poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe,
środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)
- konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)
- pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych
- tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.
Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
KONTAKT:
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a
tel. 65 529 54 03

39

Więcej informacji, zajdziesz na naszej stronie w zakładce ”FUNDUSZE”
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