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NABÓR CIĄGŁY



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

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla organizacji trzeciego
sektora w zakresie: 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT: 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Urząd Miasta Leszna 
ul. Słowiańska 16
Tel. 65 537 36 79 / 88
e-mail: ngo@leszno.pl
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DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI



 
Uwaga! 

Wykaz programów znajdujących się w broszurze ma
charakter poglądowy. Przed złożeniem wniosku zaleca się
zapoznanie z regulaminem każdego programu!
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nie jest instytucją państwową ani organizacją rządową;
nie jest szpitalem ani placówką służby zdrowia;
nie jest szkołą, instytucją akademicką ani uniwersytetem (Google for Education
to odrębny program dla szkół).

CEL PROGRAMU: Google Ad Grants pomaga organizacjom non-profit informować
świat o ich misji. W ramach programu można promować inicjatywy, działalność
gospodarczą organizacji, pozyskiwać darczyńców, pomagać podopiecznym,
rekrutować wolontariuszy, przyciągać ofiarodawców i realizować nowe projektu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: na reklamy tekstowe Google Ads

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O konto Google dla Organizacji Non-Profit mogą
ubiegać się tylko organizacje non-profit prowadzące działalność charytatywną,
mające dobrą opinię i spełniające wszystkie wymagania obowiązujące w danym
kraju. Nie są przyjmowane zgłoszenia od niektórych typów organizacji i nie są one
weryfikowane. Prosimy o upewnienie się, że organizacja:

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dotacji wynosi 10 000 USD miesięcznie, nie rocznie
(rocznie jest to kwota w wysokości 120 000 USD); Organizacja otrzymuje kredyt
względem AdWords, a nie 10 000 USD w gotówce.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór do programu prowadzony jest w trybie
ciągłym

KONTAKT: 
Zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację - 
https://calendly.com/webup/gag?utm_source=ngoplfunduszep&month=2022-
03 lub dołączenia do bezpłatnej grupy (ponad 500 NGO) i obejrzenia filmu
instruktażowego dot. procedury składania podania o grant :
https://www.facebook.com/groups/googleadgrants 
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Dofinansowanie na reklamę 10 tys. USD miesięcznie –
program Google Ad Grants

https://edu.google.com/
https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288
https://calendly.com/webup/gag?utm_source=ngoplfunduszep&month=2022-03
https://www.facebook.com/groups/googleadgrants


O PROGRAMIE: Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom
społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom
uciekającym przed wojną w Ukrainie. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Przyznane dotacje będzie można
przeznaczyć na wszystkie koszty niezbędne do funkcjonowania organizacji:
zatrudnienie dodatkowego personelu, koszty koordynacji, komunikacji i transportu,
wynagrodzeń specjalistów (psychologów, tłumaczy, prawników, asystentów
kulturowych etc.), koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania lokalu, zakup
sprzętu, opłat telefonicznych i mediów, księgowości, wszystkie inne koszty
uzasadnione kryzysową sytuacją, których nie można sfinansować z innych źródeł
(zbiórek, grantów, środków publicznych czy darowizn).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wsparcie z Funduszu otrzymać będą mogły
zaproszone imiennie organizacje społeczne, które mają doświadczenie i
kompetencje w pracy z i na rzecz uchodźców/czyń i migrantów/tek oraz
współpracują z innymi organizacjami i instytucjami. Wspierane będą również wysiłki
na rzecz koordynacji działań pomocowych prowadzonych przez organizacje na
poziomie lokalnym i ogólnopolskim oraz w różnych obszarach wsparcia.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: uzależniona będzie od potrzeb i planu działań
przedstawionych we wniosku.
Organizacje, które otrzymają dotacje na działania, będą mogły uzyskać dodatkowe
wsparcie finansowe, techniczne i logistyczne na podniesienie bezpieczeństwa
swojego funkcjonowania w kontekście nowych wyzwań, w tym szczególnie
bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony danych osobowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór w trybie ciągłym

KONTAKT:  ukraina@batory.org.pl
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Fundusz Solidarności z Ukrainą
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rozpoznaniu potrzeb Beneficjenta programu, w szczególności w oparciu o
identyfikację potrzeb wykonaną przez Ośrodek Recepcyjny na podstawie
ankiety;
zapewnieniu odpowiedniego do rodzaju niepełnosprawności miejsca pobytu, w
tym w szczególności:

wyposażenia miejsc pobytu w przedmioty niezbędne do codziennego
funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością,
wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
dostępu do środków higieny osobistej, niezbędnych leków, środków
pomocniczych;

prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu m.in.
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; w ramach realizacji
tych działań możliwe jest, w sytuacji objęcia wsparciem w placówce:

doposażenie placówki w niezbędny sprzęt do rehabilitacji (z zastrzeżeniem,
iż wartość początkowa zakupu danego sprzętu nie może przekraczać kwoty
10.000 zł),
doposażenie placówki w przedmioty zużywające się w trakcie zajęć;

prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, prawnego, lub innego wsparcia
specjalistycznego;

CEL PROGRAMU: Celem wsparcia Beneficjentów programu jest zabezpieczenie
potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności odpowiednich
warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej,
poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także
przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Realizacja zadania polega w szczególności na:
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Nabór wniosków w ramach Modułu III programu 
„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”



udzielaniu informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług,
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
prowadzeniu działań służących integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w
formie zajęć indywidualnych lub grupowych np. warsztaty, szkolenia itd.;
zapewnienie usług tłumacza z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język
polski i tłumacza języka migowego;
zapewnienie usług pielęgniarskich;
zapewnieniu usług transportowych, szczególnie dla osób          
z niepełnosprawnością ruchową (w tym z Ośrodków Recepcyjnych).

posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych;
prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co
najmniej 12 miesięcy

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje pozarządowe: 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wsparcie przyznawane jest w formie finansowania zadania –
nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez organizację pozarządową.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Za
datę złożenia wniosku uznawana jest data wpływu wniosku na skrzynkę:
pomoc_Ukrainie@pfron.org.pl.

KONTAKT:  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
aleja Jana Pawła II 13,
00-828 Warszawa
22 50 55 500
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CEL KONKURSU: Fundacja realizuje cele, które mają wpływ na kształcenie,
inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie
rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa
informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Wnioski zbierane są w
systemie kwartalnym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Inspirujące i kreatywne pomysły z pogranicza edukacji, technologii i innowacji. Przy
wyborze beneficjentów oceniana jest zgodność wsparcia ze statutem Fundacji,
zakresem wskazanych potrzeb oraz stopniem innowacyjności zgłoszonego projektu
lub inicjatywy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
1. Osoby fizyczne.
2. Instytucje.
Wsparcie skierowane jest do osób bądź instytucji, które posiadają inspiracje i
przynajmniej część zasobów niezbędnych do realizacji celów opisanych we wniosku.
Wnioski o wsparcie w ramach trwającego obecnie naboru mogą składać także
obywatele Ukrainy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór jest ciągły (system kwartalny).

KONTAKT:
Fundacja Komputronik
 ul. Wołczyńska 37,
 60-003 Poznań
Składanie wniosków:
fundacja@fundacjakomputronik.pl
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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

O PROGRAMIE: Wsparcie mogą uzyskać organizacje duże i małe, które z roku na rok
realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Ceniona jest innowacyjność          
i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które
mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej
dotacji.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Fundacja finansuje przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi, tj. w zakresie:
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne,          
w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze,
szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy          
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje          
i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego          
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające
osobowość prawną.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór trwa cały rok. 
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line. Wniosek powinien być
złożony nie później niż na 40 dni przed przewidzianym terminem rozpoczęcia
realizacji Projektu.

KONTAKT: 
Biuro Fundacji PZU 
 rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
tel.: (022) 582 25 38
e-mail:fundacja@pzu.pl

Magdalena Kropornicka
 Koordynator - Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
 tel. (022) 582 32 21
 e-mail: makropornicka@pzu.pl
 Konsultacje telefoniczne w godz. 9.00-14.00;16.00-17.00
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O WSPARCIU: Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie:
oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i
sztuki, ochrony środowiska, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności
wspomagającej rozwój gospodarczy (w tym rozwój przedsiębiorczości), promowania
celów społecznych w środowisku bankowym oraz organizacji i wspierania
wolontariatu. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach działalności Fundacja wspiera między innymi tzw. Projekty Lokalne,
zakładające zaangażowanie podmiotów prawnych, które działają na danym terenie
(organizacji pozarządowych np. fundacji, stowarzyszeń; jednostek samorządu
terytorialnego lub placówek użyteczności publicznej np. szkół). Przy realizacji
Projektu Lokalnego wymagane jest przypisanie do projektu Wolontariusza
powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę pomocy, a następnie koordynuje
proces jej udzielania. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Organizacje pozarządowe 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór jest ciągły.

KONTAKT:
Kontakt poprzez formularz dostępny na stronie.
Dla osób nie posiadających adresu mailowego, kontakt telefoniczny do Fundacji:
(22) 580 32 85
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fundacjom; 
stowarzyszeniom; 
szkołom; 
uczelniom wyższym; 
domom dziecka; 
placówkom opiekuńczym; 
publicznym zakładom opieki zdrowotnej; 
innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra
publicznego; 

CEL: Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do
postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Działania Fundacji 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. 
Fundacja przekazuje darowizny, które są świadczeniem pieniężnym na rzecz osób
prawnych i podmiotów niemających osobowości prawnej, posiadających swoją
siedzibę w Polsce. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane          
z działalnością gospodarczą (non-profit) w szczególności następującym Podmiotom: 

pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz
przyczyniają się do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego
partnera społecznego. 
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Darowizny od Fundacji PGE



telefoniczny: +48 (22) 340 17 95
mailowy: Fundacja.PGE@gkpge.pl

Fundacja nie udziela darowizn osobom fizycznym, z wyłączeniem pracowników
spółek Grupy Kapitałowej PGE oraz najbliższych członków ich rodzin. Dopuszcza się
udzielanie darowizn na rzecz Podmiotów z przeznaczeniem na pomoc indywidualną
osobom fizycznym. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub
współfinansowania. W przypadku udzielenia darowizny w kwocie 20 000 PLN           
i poniżej decyzja podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w formie uchwały
podjętej większością głosów. Darowizny w kwocie przekraczającej 20 000 PLN,
Zarząd Fundacji udziela po zatwierdzeniu wniosku o udzielnie darowizny przez Radę
Fundacji. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór jest ciągły.

KONTAKT:
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Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń,
Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku w tym upamiętniania tych miejsc, 
Edukacyjne, 
Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie, 
Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne), 
inne zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia 

CEL: Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze
Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań
lokalnych włączających miejscowe społeczności. Tryb interwencyjny przeznaczony
jest do niezwłocznego wsparcia pilnych projektów związanych z wandalizmem,
uszkodzeniami przez działania siły wyższej itp., które to w opinii Komisji Grantowej
nie mogą czekać na kolejne konkursy grantowe. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Programu
dofinansowane mogą być następujące typy projektów: 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
W Programie grantowym mogą wziąć udział następujące podmioty zarejestrowane
w Polsce, takie jak: stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe, związki
stowarzyszeń, fundacje, kościelne osoby prawne, państwowe i samorządowe
instytucje kultury, w tym m.in.: teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki,
opery, operetki, filharmonie, domy kultury, ogniska artystyczne itp.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 10 000,00 zł (wymagany całkowity wkład własny: 10%)

TERMIN NABORU: Przyjęcia Wniosków w trybie interwencyjnym odbywają się bez
ograniczeń czasowych. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 05.10.2022 do 31.12.2022 

KONTAKT: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
ul. Tłomackie 3/5                   00-090 Warszawa
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prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez
obywatelki i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania
opinii oraz przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa;
organizacja i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym          
i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w
sprawach sądowych.

prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i
medycznej dla kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej,
seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze publicznej; świadczenie
doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań prenatalnych, opieki
prenatalnej i legalnej aborcji.

podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania
praw kobiet, przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu
konwencji stambulskiej),
dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami
międzynarodowymi.

CEL: Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na
rzecz ochrony praw kobiet i udzielających im pomocy

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
1. Pomoc doraźna:

2. Wsparcie i doradztwo:

3. Działania prawne i rzecznicze:

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie
działające na rzecz ochrony praw kobiet.

KONTAKT: 
Fundacja im. Stefana Batorego
Agnieszka Zowczak; Alina Wasilewska
T: +48 796 332 145 / prawakobiet@batory.org.pl
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popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, 
upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych          
i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian, 
angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz
ochrony klimatu. 

CEL: Celami działań funduszu są: popularyzacja aktualnej wiedzy na temat zmian
klimatu, upowszechnianie rzetelnych analiz i raportów o ekologicznych, społecznych
i ekonomicznych konsekwencjach zmian klimatu, zaangażowanie społeczności
lokalnej i wzmacnianie działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Grupa może złożyć wniosek o dotację w wysokości do 1000 zł na działania, które:

Z dotacji sfinansować można np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty
materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji
etc.). Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Lokalne, co najmniej trzyosobowe, młodzieżowe
grupy nieformalne złożone z aktywistów klimatycznych. Co najmniej jeden członek
grupy musi mieć skończonych 18 lat. Fundusz skierowany jest do młodych
aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie z mniejszych miast          
i miejscowości. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacja w wysokości do 1000 zł na działania, np.: organizacja
warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów,
audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc.

KONTAKT: 
Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia proszone są o kontakt mailowy:
Agnieszka Zowczak - azowczak@batory.org.pl; Alina Wasilewska -
awasilewska@batory.org.pl 
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Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na
poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska). 

Lidia Kaczmarek - +48 531 092 201 - lkaczmarek.aofr@frdl.org.pl
Anna Szumkowska - +48 531 094 900 - aszumkowska.aofr@frdl.org.pl
Iwona Szablewska - +48 693 128 557 - iszablewska.aofr@frdl.org.pl

CEL: wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz
upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem i wyrównywanie ich szans.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Projekty muszą wpływać na rozwój
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się w jeden z trzech
tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.:

1.
2.
3.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioskodawcami mogą być: stowarzyszenia, w tym
stowarzyszenie zwykłe, fundacje, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne,
spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Minimalna kwota grantu to 6.000 EUR, natomiast
maksymalna kwota grantu to 15.000 EUR. Wkład własny jest nieobowiązkowy,

NABÓR: Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 22 maja 2023 roku,          
 w następujących turach:
1. termin: 22.11.2022 – 21.12.2022 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.02.2023);
2. termin: 22.12.2022 – 20.01.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.03.2023);
3. termin: 21.01.2023 – 21.02.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 18.04.2023);
4. termin: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 19.05.2023);
5. termin: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 16.06.2023);
6. termin: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 14.07.2023).

KONTAKT: Dla województwa wielkopolskiego:
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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.

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla organizacji trzeciego
sektora w zakresie: 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu spotkania. 

KONTAKT: 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 
Urząd Miasta Leszna
ul. Słowiańska 16, pokój nr 8 (I piętro)
tel. 65 537 36 79 / 88
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