AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 17 KWIETNIA

FUNDUSZE NA
DZIAŁANIA NGO
NABÓR CIĄGŁY

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

Organizacje
Pozarządowe
mogą
korzystać
z
różnych
źródeł
finansowania swoich pomysłów.
Mogą to być źródła wewnętrzne lub
zewnętrzne.

FINANSE

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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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
(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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DZIAŁAJ LOKALNIE
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o
charakterze dobra wspólnego. Realizacja Programu służy wspieraniu projektów
inicjujących współpracę mieszkańców z małych miejscowości, wsparcie aktywności
obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego. Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy z
różnych dziedzin. Do tej pory w programie zrealizowano już ponad 8 600 projektów.
Były to działania o charakterze edukacyjnym, artystycznym, nastawione na tworzenie
miejsc sąsiedzkich spotkań, promowanie ekologii czy regionalnej tradycji.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Program „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze,
które odpowiadają na konkretne potrzeby mieszkańców. Elementami, który je łączą jest
dobro wspólne i budowa kapitału społecznego. Wszystkie inicjatywy oparte są na
lokalnej aktywności i angażują do projektów partnerów reprezentujących różne
sektory, m.in. samorząd i lokalnych przedsiębiorców.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na
terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach rzeczonego konkursu wynosi
maksymalnie 6 000 zł.
DODATKOWE INFORMACJE:
Wniosek można złożyć online poprzez generator, do którego link zamieszczony jest na
stronie „Działaj Lokalnie”.
KONTAKT:
Paweł Łukasiak tel: 226220122, e-mail: arfp@filantropia.org.pl
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BEZZWROTNE WSPARCIE
BUDOWNICTWA
CEL KONKURSU:
Celem programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu
lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących
zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Program finansowany jest ze
środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów
przedsięwzięcia:
· w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku: - koszty
materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
- koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, powierzenia pełnienia
funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kierowania budową, rozliczania robót budowlanych,
- koszty przygotowania terenu,
· w przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem
przez inwestora innego niż beneficjent wsparcia, w/w koszty rozlicza się proporcjonalnie do
ilości lokali tworzonych przy udziale finansowego wsparcia,
· w przypadku kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego albo udziału we
współwłasności budynku mieszkalnego lub kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego
albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego połączonego z remontem – cena
określona w umowie sprzedaży, pomniejszona o wartość rynkową gruntu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
· gminy,
· jednoosobowe spółki gminne,
· związki międzygminne,
· powiaty,
· organizacje pożytku publicznego,
· spółki celowe.
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WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju zasobów, rodzaju przedsięwzięcia
oraz beneficjenta wsparcia. Szczegółowe zestawienie % wielkości wsparcia
zawiera tabela stanowiąca dokumentację projektu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-iprogramy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa/
KONTAKT:
Szczegółowe informacje o programie oraz zasadach i trybie ubiegania się o finansowe
wsparcie można uzyskać kontaktując się z:Infolinia: 801 598 888 lub 22 599 88 88.
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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 :
Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów a maksymalna kwota to 250 000 dolarów.
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:
Wiadomość poprzez: https://www.facebook.com/mottfoundation
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PROGRAM RITA PRZEMIANY W
REGIONIE

GRANTY WYJAZDOWE 2020
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest stworzenie możliwości wyjazdu polskich reprezentantów NGO do krajów
objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu,
Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu. Wyjazdy mogą
służyć niżej wymienionym celom:
· osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z
nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca
wcześniej współpracował,
· wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach
programu RITA/ STP projektu lub ewaluację tego projektu,
· uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią
większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna
wartość.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wysokość dotacji - z dofinansowania programu RITA możliwe jest pokrycie następujących
kosztów:
· koszty podróży: bilety kolejowe, lotnicze, autokarowe, przejazdy lokalne, ew. rozliczenie
kosztów przejazdu samochodem osobowym,
· opłaty wizowe, ubezpieczenie,
· zakwaterowanie, opłata za udział w wydarzeniu w przypadku celu 3. (do 200$),
· diety pobytowe.
Długość wizyty: do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje
powołane na podstawie umów państwo-kościół.
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WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Przewidujemy sfinansowanie wyjazdu jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji.. Składanie
wniosków możliwe jest wyłącznie poprzez generator wniosków FED dostępny na stronie
http://formularze.fed.org.pl
DODATKOWE INFORMACJE:
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://programrita.org/granty-wyjazdowe/
KONTAKT:
Ewa Sobiesak, tel. 601 458 411 w dni robocze w godz. 9:00-16:00, e-mail: rita@fed.org.pl.
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PROGRAM RITA PRZEMIANY W
REGIONIE

WSPÓŁFINANSOWANIE
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest współfinansowanie realizacji wysokiej jakości projektów, które otrzymały
dotację na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych,
prywatnych, polskich lub zagranicznych. Projekty powinny być zbieżne pod względem obszaru
geograficznego i tematycznego z celami i zakresem działania programu RITA. Kraje objęte
programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja,
Ukraina, Tadżykistan.
Współfinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i
osobami z w/w krajów. Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów
mogą być elementem wnioskowanego projektu jedynie w przypadku, gdy ich koszty są
pokrywane z innych źródeł niż dotacja program RITA.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Współfinansowane projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i
systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem
transformacji dotyczyć następujących sfer:
problemy społeczne, socjalne,
edukacja i wychowanie,
rozwój przedsiębiorczości,
dziedzictwo kulturowe,
rozwój i wsparcie trzeciego sektora,
rozwój i wsparcie samorządu lokalnego,
rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje
pozarządowe:
stowarzyszenia,
fundacje,
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
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
maksymalne dofinansowanie to 40 000 zł,
dotacja z podstawowego źródła powinna stanowić minimum 50% budżetu projektu złożonego
do podstawowego źródła finansowania,
dotacja wnioskowana w programie RITA nie może przekroczyć 30% budżetu projektu
złożonego do podstawowego źródła finansowania, minimalny wkład własny: 15% wartości
projektu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w internetowym generatorze wniosków
Fundacji Edukacja dla Demokracji dostępnym na stronie: https://witkac.pl/#/urzad/index/173 i
zarejestrować wniosek na formularzu zaznaczonym dla tej ścieżki grantowej (zgodnie z
instrukcjami zamieszczonymi w generatorze).
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://programrita.org/wklady-wlasne/
KONTAKT:
Agnieszka Świeczka, tel. 605
agnieszka.swieczka@fed.org.pl.
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FUNDACJA KRONENBERGA PRZY
CITI 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.
DODATKOWE INFORMACJE:
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.
KONTAKT:
Tel. 22 826 83 24, e-mail: poczta@kronenberg.org.pl
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FUNDACJA PGE
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,
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.
DODATKOWE INFORMACJE:
Wnioski należy kierować listem poleconym albo przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres
pocztowy Fundacji tj. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/filantropia
KONTAKT:
Tel. 422 222 222
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DOTACJE POZAKONKURSOWE DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FUNDACJA PZU
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami
działania i mieszczący się w ramach działalności statutowej Fundacji. 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.
DODATKOWE INFORMACJE:
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.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy
KONTAKT:
Anna Pruszkowska, tel. (022) 58223 06, e-mail: anpruszkowska@pzu.pl

WWW.NGO.LESZNO.PL

DOTACJE POZAKONKURSOWE DLA
INSTYTUCJI PUBLICZNYCH FUNDACJA PZU
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.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
organizacje pozarządowe,
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
spółdzielnie socjalne,
instytucje publiczne.
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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.
DODATKOWE INFORMACJE:
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
Źródło
wiadomości
i
dodatkowe
dotacje/instytucje-publiczne.html

informacje:

http://fundacjapzu.pl/konkursy-i-

KONTAKT:
Anna Pruszkowska, tel. (022) 582 23 06, e-mail: anpruszkowska@pzu.pl
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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.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym
podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne,
promującym talenty 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,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.
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WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została
określona, podobnie jak maksymalna wysokość wnioskowanej kwoty.
DODATKOWE INFORMACJE:
Wnioskodawca przesyła na adres Fundacji wniosek o udzielenie pomocy w formie pisemnej,
przedstawiając we wniosku przedmiot pomocy i jego uzasadnienie.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx
KONTAKT:
E-mail: biuro@fundacjatauron.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 opłat 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.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
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, iWebReader, Lefthand,
Microsoft, SAP, Symantec Desktop, Symantec Enterprise Teleta, VidCom.pl.
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DODATKOWE INFORMACJE:
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.
KONTAKT:
E-mail: kontakt@techsoup.pl
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FUNDUSZ OBYWATELSKI- SZYBKIE
GRANTY
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.
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.
DODATKOWE INFORMACJE:
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.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
KONTAKT: Julia Brykczyńska, tel. 503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.
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DOFINANSOWANIE DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKA FUNDACJA NARODOWA
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:
- upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy
- historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a
także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego, o kształtowania i
promowania postaw patriotycznych,
- 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,
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”).
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WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Maksymalna kwota dofinansowania 95% kosztów.
DODATKOWE INFORMACJE:
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 planowany rozpoczęciem
realizacji projektu.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/
KONTAKT:
22 850 93 33
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FUNDACJA "POCZTOWY DAR"
Fundacja "Pocztowy Dar" udziela pomocy na rzecz osób prawnych w formie wsparcia rzeczowego,
współfinansowania lub dofinansowania wyłącznie w przypadku projektów realizujących cele
statutowe Fundacji.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju edukacji, aktywizacji
zawodowej oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i wiedzy,
instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się propagowaniem problematyki ochrony
życia i zdrowia,
organizacje i instytucje pozarządowe prowadzące działalność o charakterze charytatywnym i
ich podopieczni.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
1. Przyznanie pomocy oraz wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od możliwości
Fundacji.
2. W przypadku pomocy o wartości nieprzekraczającej kwotę 5 tysięcy złotych pomoc przyznaje
Zarząd Fundacji.
3. W przypadku pomocy o wartości przekraczającej 5 tysięcy złotych Zarząd Fundacji wnioskuje
do Rady Fundacji o przyznanie pomocy.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.pocztowydar.org/wspolpraca-z-osobami-prawnymi/
KONTAKT:
tel. 502019929, biuro fundacji czynne codziennie od 8:00 do 15:00
e-mail: kontakt@pocztowydar.org
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NARODOWY BANK POLSKI
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. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane
przez Oddziały Okręgowe NBP.
CEL KONKURSU:
Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o 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,
gospodarka rynkowa,
instytucje i usługi finansowe,
nowe horyzonty myśli ekonomicznej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:
osoby prawne,
inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra
aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są
władze samorządowe.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł (słownie
złotych: trzydzieści tysięcy).
DODATKOWE INFORMACJE:
www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
KONTAKT:
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 22 185 91 97 i +48 22 185 28 53,
wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl
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FUNDACJA GRUPY PKP
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest efektywne rozwiązywanie
problemów społecznych, takich jak:
zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności,
edukacja dzieci i młodzieży,
przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc.
Cele szczegółowe:
pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu
kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa,
ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,
wspieranie środowisk związanych z koleją.
Wsparcie można uzyskać na projekty związane z koleją, w tym w zakresie:
bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego,
promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej,
edukacji i nauki oraz wspierania środowisk związanych z koleją.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne:
Osoba fizyczna
Instytucja państwowa
Gmina, powiat
NGO
Izba gospodarcza
Kościół
Szkoła wyższa
Klub sportowy
Spółdzielnia socjalna
Instytut badawczy
Szkoła
Dom kultury
DODATKOWE INFORMACJE:
www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/fundacja
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FUNDACJA LOTTO
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. 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.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
KONTAKT:
tel. (22) 618 66 77, e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl
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PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA
EDUKACJA ROZWÓJ
CEL KONKURSU:
Wypracowanie i upowszechnienie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia
pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 20 gminach z terenu całego
kraju w okresie do czerwca 2021r.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Gminy, które zgłoszą się do projektu otrzymają:
grant na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia konsultacji społecznych wybranego
dokumentu planistycznego,
wsparcie doradcze na etapie przygotowania i przeprowadzenia procesu konsultacyjnego
udzielane przez eksperta do spraw konsultacji społecznych oraz eksperta ds. planowania
przestrzennego,
pakiet szkoleniowo – warsztatowy dla przedstawicieli urzędu.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Wartość projektu – 1.992.180,00zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego –
1.679.009,30zł
DODATKOWE INFORMACJE:
https://frdl.org.pl/doradztwo-i-konsulting/projekty-krajowe/projekty-krajowe-samorzad/njk/
KONTAKT:
Małgorzata Zielińska; tel. 22/351-93-18, e-mail: malgorzata.zielinska@frdl.org.pl

WWW.NGO.LESZNO.PL

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKONIEMIECKIEJ
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w
ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami oraz
uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego przedsięwzięciom, mającym na celu
rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej. Dofinansowane działania - Priorytetowo traktowane
są następujące inicjatywy:
spotkania i współpraca instytucjonalna - wymiana doświadczeń, np. grup zawodowych, także
grup młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeń
i organizacji,
prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako
języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada - prace naukowe, których
przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów
badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji,
media działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada,
działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polsko-niemieckiego projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Maksymalna wysokość dotacji: 80.000 zł lub 20.000 euro.Dotacja nie może stanowić więcej niż
60% kosztów projektu.
DODATKOWE INFORMACJE:
http://fwpn.org.pl/?module=articles&category=39
KONTAKT:
tel.: + 48 22 338 62 00, e-mail: fwpn@fwpn.org.pl
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Pożyczki

Jeżeli organizacja prowadzi projekt, na który
uzyskała dofinansowanie, ale opóźnia się wpłata
kolejnej raty, to wówczas w ramach przepływów
finansowych tego projektu organizacja traci
płynność finansową, czyli nie jest w stanie
opłacić swoich zobowiązań projektowych.
Jednocześnie na podstawie podpisanej umowy
ma zapewnione dofinansowanie na pokrycie
zatwierdzonego budżetu projektu (oczywiście
przy spełnieniu szeregu kryteriów). Stąd utrata
płynności finansowej jest chwilowa i spłata
ewentualnej pożyczki zaciągniętej na pokrycie
chwilowej „dziury finansowej” w tym przypadku
jest gwarantowana kolejnymi wpłatami w
ramach projektu.
Pożyczkę taką można nazwać pomostową, gdyż
tworzy swojego rodzaju „most finansowy”
między wpłatami kolejnych rat dotacji,
zapewniając ciągłość realizacji projekt.
Na kolejnych stronach przedstawiono aktualne,
dostępne pożyczki dla organizacji
pozarządowych.

TOWARZYSTWO INWESTYCJI
SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
TISE

Misją Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest świadczenie usług finansowych i
doradczych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w
szczególności w obszarze ekonomii społecznej, oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju
mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Pożyczka TISE – EASI na rozwój przedsiębiorstw
społecznych
POŻYCZKOBIORCA
Przedsiębiorstwo społeczne spełniające następujące kryteria:
prowadzi działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego;
ma jako podstawowy cel osiągniecie mierzalnej, pozytywnej zmiany społecznej, przed celami
związanymi z dążeniem do osiągnięcia zysku
oferuje produkty i usługi przynoszące korzyść społeczną lub prowadzi
działalność w sposób ukierunkowany na realizację celu społecznego;
jest przedsiębiorstwem, w którym zysk przeznaczony jest na realizacje celów
społecznych oraz gdzie mają zastosowanie zasady ograniczające podział zysku;
jest przedsiębiorstwem, którego obroty lub suma bilansowa nie przekraczają równowartości
30 mln EUR
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
finansowanie działalności gospodarczej lub odpłatnej pp, w szczególności:
zakup aktywów trwałych – nieruchomości, urządzeń, maszyn;
przeprowadzenia remontu, adaptacji – inwestycji w swoje środki trwałe (podniesienie
wartości aktywów własnych organizacji);
utworzenie nowych miejsc pracy.
NIEZBĘDNE WYMAGANIA
– organizacja spełnia kryteria przedsiębiorcy społecznego
– organizacja przedstawi deklarację osiągnięcia zmiany społecznej i zaproponuje sposób jej
monitorowania;

WWW.NGO.LESZNO.PL

MINIMALNA KWOTA - 40 000 PLN
MAKSYMALNA KWOTA - 1 400 000 PLN
MAKSYMALNY OKRES POŻYCZKI - 5 lat (w szczególnych przypadkach możliwe wydłużenie do 7
lat); okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy).
SPŁATA KAPITAŁU - miesięcznie lub kwartalnie, w ratach równych lub
dopasowanych do planowanych przychodów
SPŁATA ODSETEK - Miesięcznie
OPROCENTOWANIE ROCZNE - 7,1% – 8,5%, stałe
OPŁATA MANIPULACYJNA - 1 – 2 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)
WYMAGANE ZABEZPIECZENIE
Weksel własny in blanco i zabezpieczenie adekwatne do sytuacji finansowej organizacji i kwoty
pożyczki (hipoteka / przewłaszczenie / zastaw rejestrowy /poręczenie osobiste);
gwarancja w ramach programu EaSI – do wysokości 50% pożyczanej kwoty (bezpłatna dla
organizacji)
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Pożyczka pod projekt NGO/PES
W projekcie, który realizuje Twoje stowarzyszenie opóźniają się raty dotacji. Potrzebne są środki
finansowe teraz, aby kontynuować działania projektowe
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI - inwestycja w rozwój działalności statutowej lub gospodarczej
MINIMALNA KWOTA - od 10 000 PLN
MAKSYMALNA KWOTA - dostosowana do realizowanego projektu
MAKSYMALNY OKRES POŻYCZKI - do 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż ostatni planowana data
wpływu środków projektowych
SPŁATA KAPITAŁU - jednorazowa lub w ratach ściśle związanych z planowanym
harmonogramem wpływu środków projektowych
SPŁATA ODSETEK - Miesięcznie
OPROCENTOWANIE ROCZNE - 9,5%, stałe
OPŁATA MANIPULACYJNA - 1-2 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)
WYMAGANE ZABEZPIECZENIE (SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH) - weksel, inne (np. cesja umów).
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Pożyczka inwestycyjna
Twoja fundacja prowadzi działalność gospodarczą, którą zamierzacie rozwinąć, by zwiększyć zysk
z tej działalności przeznaczany na cele statutowe.
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI - inwestycja w rozwój działalności statutowej lub gospodarczej.
MINIMALNA KWOTA - od 10 000 PLN
MAKSYMALNA KWOTA - do negocjacji, zależy od planu przyszłych przychodów przeznaczonych
na spłaty pożyczki.
MAKSYMALNY OKRES POŻYCZKI - do 36 miesięcy
SPŁATA KAPITAŁU - miesięcznie lub kwartalnie, w ratach równych lub dopasowanych do
planowanych przychodów
SPŁATA ODSETEK - Miesięcznie
OPROCENTOWANIE ROCZNE - 9,5%, stałe
OPŁATA MANIPULACYJNA - 1 – 2 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)
WYMAGANE ZABEZPIECZENIE (SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH) - weksel, inne (np. cesja umów)
ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE:
www.tise.pl
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Polsko Amerykański Fundusz
Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
Fundusz PAFPIO wspiera organizacje pozarządowe, pomagając w realizacji inicjatyw, które
zmieniają choćby mały fragment rzeczywistości na lepsze. Oferujemy pomoc w zabezpieczeniu
płynności finansowej, koniecznej dla sprawnej realizacji działań statutowych oraz profesjonalne
doradztwo i szkolenia, które udoskonalają działanie organizacji pozarządowych oraz proces
zarządzania nimi.
DLA KOGO?
Udzielamy pożyczek organizacjom pozarządowym, a więc stowarzyszeniom, fundacjom lub
organizacjom kościelnym, a także podmiotom ekonomii społecznej, czyli spółdzielniom
socjalnym i przedsiębiorstwom społecznym czy spółkom non-profit. W niektórych przypadkach o
pożyczkę mogą ubiegać się także grupy nieformalne.
KOSZTY:
Podstawowym kosztem pożyczki są odsetki. Oprocentowanie pożyczek Funduszu PAFPIO wynosi
10% w skali roku.
Odsetki naliczane są dziennie, toteż faktyczny koszt pożyczki liczony jest z chwilą wyksięgowania
środków z konta Funduszu PAFPIO do momentu zaksięgowania pożyczonej kwoty z powrotem na
tym koncie. Warto o tym pamiętać, planując harmonogram spłaty.
Obliczając koszt pożyczki, należy uwzględnić opłatę administracyjną, która wynosi nie mniej niż
3% kapitału pożyczanego. Opłatę administracyjną pobieramy w dniu uruchamiania pożyczki,
pomniejszając wypłatę kapitału pożyczki.
ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE:
www.pafpio.pl
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Fundusz Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego
Poręczenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA jest formą
dobezpieczenia kredytu lub pożyczki dla przedsiębiorców mający siedzibę, prowadzących
działalność gospodarczą, realizujących inwestycje bądź rozpoczynający działalność gospodarczą
na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Dotyczy to także przedsiębiorstw społecznych.
Co zyskuje przedsiębiorca ?
Poręczenie zwiększa szanse na uzyskanie kredytu
Szybką decyzję kredytową
Minimum formalności
Poręczenie otrzymasz bezpośrednio w swoim banku
Niski koszt poręczenia
Wystarczy jedynie weksel "in blanco”

ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE:
www.fripww.pl
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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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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
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Broszura
przygotowana
przez
BIURO PEŁNOMOCNIKA DS.
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

