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Nr 9 (132)/2018 
 

 
 W numerze: 

 aktualne konkursy dla 
samorządów i organizacji 
pozarządowych 

 wiadomości dotyczące 
zasad i procedur 
związanych 
z pozyskiwaniem 
funduszy UE i dotacji 
krajowych 

 informacje o zmianach 
w kluczowych 
dokumentach 
programowych 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia  
i Studiów Samorządowych 
 
ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań 
tel. 61 847 54 22, fax 61 624 37 64 
office@wokiss.pl, www.wokiss.pl 

Poznań, wrzesień 2018 
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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 

 
 
 
 
 
 
 

 Edukacja: 
o Strona 3, 
o Strona 7, 
o Strona 15, 
o Strony od 24 do 25, 
o Strony od 29 do 31, 
o Strony od 34 do 35, 
o Strony od 37 do 39, 
o Strona 41, 
o Strony od 43 do 45, 
o Strona 51, 
o Strona 56, 
o Strona 59, 
o Strony od 66 do 69, 
o Strona 79, 
o Strony od 82 do 83, 
o Strony od 90 do 91, 
o Strony od 94 do 96. 

 Kultura: 
o Strony od 18 do 19, 
o Strona 23, 
o Strona 34, 
o Strony od 43 do 45, 
o Strona 54, 
o Strona 55, 
o Strona 68, 
o Strony od 91 do 92. 

 Sport: 
o Strona 9, 
o Strona 34, 
o Strona 37, 
o Strony od 60 do 64. 

 Ekologia i środowisko: 
o Strona 5, 
o Strony od 25 do 28, 
o Strona 37, 
o Strona 42, 

o Strony od 70 do 84, 
o Strony od 92 do 96. 

 Turystyka i Promocja: 
o Strona 4, 
o Strona 27, 
o Strona 42, 
o Strona 50, 
o Strony od 95 do 96. 

 Zdrowie: 
o Strona 7, 
o Strony od 10 do 14, 
o Strona 34, 
o Strona 37, 
o Strona 46, 
o Strony od 66 do 67. 

 Polityka społeczna: 
o Strony od 6 do 8, 
o Strony od 10 do 15, 
o Strony od 30 do 31, 
o Strona 37, 
o Strona 39, 
o Strona 50, 
o Strony od 51 do 53, 
o Strony od 57 do 60, 
o Strona 85. 

 Aktywizacja obywatelska: 
o Strona 17, 
o Strony od 31 do 33, 
o Strona 36, 
o Strony od 43 do 45, 
o Strona 60, 
o Strona 65, 
o Strony od 85 do 89. 

 Infrastruktura techniczna: 
o Strony od 8 do 9, 
o Strona 16, 
o Strony od 22 do 23, 

o Strony od 25 do 26, 
o Strona 40, 
o Strona 49, 
o Strona 51, 
o Strona 54, 
o Strona 55, 
o Strony od 60 do 64, 
o Strony od 70 do 78, 
o Strona 81, 
o Strona 84, 
o Strony od 92 do 95. 

 Działania 
międzynarodowe: 

o Strony od 18 do 20, 
o Strona 32, 
o Strona 41, 
o Strony od 43 do 45, 
o Strony od 86 do 87, 
o Strona 89, 
o Strony od 95 do 96. 

 TIK i digitalizacja: 
o Strony od 21 do 25, 
o Strona 31, 
o Strona 38, 
o Strona 40, 
o Strona 51, 
o Strona 90. 

 Niepełnosprawni: 
o Strona 37, 
o Strona 62, 
o Strona 85. 

 Seniorzy: 
o Strona 31, 
o Strona 65. 

I inne. 
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Informacje o aktualnych konkursach 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 18 
61-713 Poznań 

tel. (61) 626 66 66 
 fax (61) 626 67 44 

info@umww.pl 
www.umww.pl  

 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 
Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 
Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw 
Konkurs nr RPWP.01.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18 
 
Celem Konkursu jest rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji 
otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

 
Wnioski mogą składać Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty 
prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub 
przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie 
założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do 
świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 25 000 000 zł i 
może ulec zmianie. Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z zastrzeżeniem: 
a. projekty dotyczące usług doradczych i szkoleniowych (pomoc de minimis) polegające na zakupie usług 

doradczych do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może 
przekroczyć 700 000 zł, 

mailto:info@umww.pl
http://www.umww.pl/
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b. projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może 
przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny 
odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w 
Studium Wykonalności. 

c. projekty zawierające oba ww. elementy (a. i b.): Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu 
dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia). 

 
Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r. Dokumentację w wersji papierowej można składać 
osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu, al. 

Niepodległości 34, 61‑714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub 
przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament 

Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i 
godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania. 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie 

Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) 
od 28.09.2018 r. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/283  

 
 
 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 
Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej 
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu 
Konkurs nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001/18 
 
Celem Konkursu jest wsparcie w zakresie kompleksowych systemów zarządzania promocją gospodarczą i 
inwestycyjną regionu oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa, głównie w strategicznych 
obszarach zdefiniowanych w Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji poprzez m.in.: 

 Promocję gospodarczą (m.in. udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, w tym udział 
przedsiębiorstw, pogłębione analizy wybranych rynków zagranicznych, monitoring trendów w gospodarce 
krajowej i światowej, system komunikacji w postaci platformy internetowej), 

 Promocję inwestycyjną (m.in. aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych, udział w inwestycyjnych imprezach 
targowych), 

 Budowę Marki Wielkopolski. 
 

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego ich związki i jednostki organizacyjne. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 10 000 000 zł. 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 5 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania 
projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych. 
 
Termin składania wniosków upływa 19 października 2018 r. Dokumentację w wersji papierowej można składać 
osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu, al. 

Niepodległości 34, 61‑714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub 
przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament 

Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i 
godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania. 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/283


  

 

- 5 - 
 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie 

Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) 
od 28.09.2018 r. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/284  
 

 
 

 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 4 Środowisko 
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami  
Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących 
Konkurs nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/18 
 
Celem Konkursu jest realizacja projektów dotyczących tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami 
oraz projektów służących uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszelkie niezbędne dla 
osiągnięcia kompleksowości elementy, w tym: 

 projektów dot. systemów selektywnej zbiórki odpadów, 

 projektów dot. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

 projektów dot. budowy, rozbudowy i modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów, 

 projektów dot. budowy punktów przeładunkowych odpadów, 

 projektów dot. rekultywacji składowisk lub ich wydzielonych części przewidzianych do zamknięcia w zakresie 
zgodnym z zakresem określonym w decyzji o zamknięciu, jako element kompleksowego projektu. 

 
Wnioski mogą składać: 

 jst i ich związki, 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 60 000 000 zł. 
Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 200 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to  
8 000 000 zł - dotyczy wyłącznie inwestycji innych niż PSZOK. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to  
2 000 000 zł - w odniesieniu do pojedynczego PSZOK. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% 
wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż: 

 dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne  
w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020, 

 dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania  
z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie 
gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi, 

 dla projektów nieobjętych pomocą publiczną – w przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy UE ma 
stanowić element rekompensaty spełniającej kryteria Altmark (nie będzie stanowić pomocy publicznej) należy 
zastosować tzw. „metodykę luki finansowej”, o której mowa w art. 61 ust. 1-7 Rozporządzenia ogólnego.  
W takim wypadku niezależnie od obliczania rekompensaty wartość dofinansowania podlega limitom 
wynikającym z zastosowania art. 61 Rozporządzenia ogólnego. W przypadku zbiegu limitów należy przyjąć 
niższy poziom (kwotę) dofinansowania, 

i/lub zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 
 
Termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2018 r. Dokumentację w wersji papierowej można składać 
osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu,  

al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub 
przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/284
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Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data  
i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania. 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie 
Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) 
od 17.09.2018 r. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/278  

 
 
 

 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy 
Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych 

Konkurs nr RPWP.06.05.00‑IZ‑00‑30‑001/18 
 
Celem Konkursu jest realizacja wsparcia typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, 
zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących 
z rolnictwa, w szczególności poprzez: 

 doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu 
pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia, 

 pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, 

 szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe, 

 subsydiowane zatrudnienie, 

 dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia, 

 wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym 
wsparciem finansowym oraz wsparciem w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze 
specjalistycznym. 

 
Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub oświatowej. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 12 350 000 zł. 
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł, a ,inimalny wkład własny - 5%. 
 
Termin składania wniosków upływa 19 października 2018 r. o 15:30. Wnioski o dofinansowanie projektów należy 
składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 
27.09.2018 r. od godziny 0.00. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu 
ogłoszenia naboru. 
Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”,  
1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem 
bądź przesyłką kurierską. 
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/281  

 
 
 

 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/278
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/281
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy 
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 

Konkurs nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑003/18 
 
Celem Konkursu jest realizacja projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne 
wykrywanie raka piersi oraz raka szyjki macicy, w ramach których mogą być realizowane w szczególności 
następujące działania: 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające 
na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania  
w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby 
z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie 
publiczne. Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki mogą być również kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy 
POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) i kadr 
medycyny pracy, 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w ramach programu profilaktyki raka piersi lub raka 
szyjki macicy dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem, 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, 
w czasie korzystania ze wsparcia. 

 
Wnioski mogą składać: 

 pracodawcy, 

 instytucje rynku pracy, 

 podmioty ekonomii społecznej, 

 organizacje pozarządowe, 

 podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, 

 podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej, 

 uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 5 366 418 zł. 
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł, a minimalny wkład własny - 15%. 
 
Termin składania wniosków upływa 26 października 2018 r. o 15:30. Wnioski o dofinansowanie projektów należy 
składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 
28.09.2018 r. od godziny 0.00. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu 
ogłoszenia naboru. 
Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”,  
1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem 
bądź przesyłką kurierską. 
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/280  
 

 
 
 

 
 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/280
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego  
Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 
Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych - OSI 
Konkurs nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/18 
 
Celem Konkursu jest wsparcie przedsięwzięć wynikających z kompleksowych Programów Rewitalizacji 
(wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczących zdegradowanych 
fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych  
i poprzemysłowych wymagających odnowy czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania 
problemów społecznych, w ramach projektów obejmujących: 
1. Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz z przyległym 
otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji (w tym m.in., domy dziecka, ośrodki walki z patologiami 
społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, instytucje kultury, domy kultury, centra 
aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące wsparciu osób wykluczonych) w celu 
przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub 
rekreacyjnych, w tym np.: 
a) remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń, 
b) remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych 
w budynkach, 
c) zagospodarowanie przyległego terenu: np. budowę, remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń (tylko  
w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego). 
2. Wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na potrzeby 
funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. 
3. Poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i rewitalizowanego terenu (tylko w przypadku, kiedy są 
częścią większego projektu rewitalizacyjnego),  w tym: 
a) budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie (jedynie 
jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i 
społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element 
kompleksowych programów rewitalizacji); 
b) budowę, remonty lub przebudowę chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na 
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego 
wyposażenia (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego). 
4. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym  wyburzanie budynków i 
uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu 
rewitalizacyjnego). 
5. Renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych  (tylko w przypadku, kiedy jest częścią 
większego projektu rewitalizacyjnego). 
Spośród wymienionych typów projektu, jedynie typ 1 i 2 mogą być realizowane samodzielnie. 

 
Wnioski mogą składać: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

 Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień 
Publicznych, 

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

 Szkoły wyższe, 

 Jednostki naukowe, 

 Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, 

 Instytucje kultury, 

 Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, 

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, 

 Instytucje otoczenia biznesu, 

 Administracja rządowa, 
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 Partnerzy społeczni i gospodarczy, 

 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 

 Przedsiębiorcy, 

 Podmioty ekonomii społecznej, 

 Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej 
Interwencji.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 20 993 575,02 zł. 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwot wskazanych 
w Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Maksymalny poziom 
dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych dla projektów nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% 
wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem: 

 projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może 
przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny 
odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych  
w Studium Wykonalności, 

 w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość 
przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000 zł, 

 w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. a) i b) Wnioskodawca 
zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 
85% intensywności wsparcia). 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności 
społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych stanowią 
maksymalnie 8 000 000 zł. 
Minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych. 
 
Termin składania wniosków upływa 19 października 2018 r. Dokumentację w wersji papierowej można składać 
osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu, al. 

Niepodległości 34, 61‑714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub 
przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament 

Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i 
godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania. 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie 
Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/277  

 
 
 

 
 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 2018 
(doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową) pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy i 
specjalistyczną odzież sportową na potrzeby szkoleniowe w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych 
Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich)” 
 
Celem Konkursu jest zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność 
pożytku publicznego do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej 
na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej, określonego w „Programie współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/277
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publicznego na rok 2018” w § 6 ust. 8 w dziale „Kultura fizyczna i sport” pkt. 5) „działania na rzecz poprawy i 
rozwoju bazy sportowej: wspieranie działań mających na celu poprawę i rozwój bazy sportowej na terenie 
województwa wielkopolskiego”. 
W konkursie zostanie wybrane zadanie publiczne zmierzające do poprawy i rozwoju bazy sportowej na terenie 
województwa wielkopolskiego spełniającej ważną rolę dla mieszkańców Wielkopolski. Priorytetowo będą 
traktowane zadania publiczne polegające na doposażeniu w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową 
organizacji pozarządowych uczestniczących w Państwowym Systemie Sportu Młodzieżowego i prowadzących na 
terenie województwa wielkopolskiego działalność w zakresie szkolenia sportowego w kategorii junior młodszy w 
dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich), zmierzające 
do poprawy bazy sprzętowej służącej usprawnieniu organizacji oraz optymalizacji procesu szkolenia w ww. 
dyscyplinach, a w szczególności do: 

 upowszechniania kultury fizycznej i aktywności fizycznej, w tym poprawy sprawności fizycznej i poziomu 
wyszkolenia, a przez to poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo, 

 zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych młodzieży poprzez udział w 
szkoleniu sportowym i rywalizacji w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (w sportach zimowych, 
halowych i letnich), 

 zmierzające do wykorzystania infrastruktury sportowej na potrzeby efektywnego szkolenia młodzieży w 
kategorii junior młodszy,  

 działalności na rzecz integracji młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez współzawodnictwo.  
 

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące statutową działalność pożytku publicznego: 

 na terenie województwa wielkopolskiego, 

 w dziedzinie objętej konkursem, 

 zgodnie z zakresem zlecanego zadania publicznego, tj. realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej wśród młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadząc efektywne szkolenie sportowe w dyscyplinach 
objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich).  
 

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 62 500 zł.  
 
Termin składania wniosków upływa 21 września 2018 r. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem 
poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  
w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze) przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy: 61-714/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_80---ogloszenie-otwartego-
konkursu-ofert-na-realizacje-1-131151544  
 

 
 

 
 
Otwarte konkursy ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 
2018 
 
Celem Konkursu jest realizacja poniższych zadań: 

 Zadanie 1 „Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub 
wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” 

 Zadanie 2 „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych 
substancji psychoaktywnych” 

 Zadanie 3 „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na 
rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych” 

 Zadanie 4 „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym)”. 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_80---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-131151544
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_80---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-131151544
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Wnioski mogą składać podmioty prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem: 

 Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy, 

 Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 850 000 zł, 
odpowiednio do zadania: 

 Zadanie 1 – 450 000 zł, 

 Zadanie 2 – 50 000 zł, 

 Zadanie 3 – 50 000 zł, 

 Zadanie 4 – 300 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 17 września 2018 r. o godz. 15.30 (nie decyduje data stempla pocztowego). 
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Oferty dotyczące 
wspierania realizacji zadań publicznych województwa w zakresie przedmiotowym, wypełnione z wykorzystaniem 
generatora ofert (Witkac.pl) należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (oferty 
przyjmowane są przez Punkt Kancelaryjny usytuowany w holu głównym), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z 
dopiskiem: „Departament Zdrowia - Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_83---ogloszenie-otwartych-
konkursow-ofert-na-realizacje-1-124132506  

 
 
 
 

Urząd Miasta Poznania 

Plac Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

tel. (61) 878 52 00 
www.poznan.pl   

 
 
 

 
Nabór ofert w trybie art. 19a - Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka (CIR) 
 
Celem Konkursu jest dofinansowywanie ofert z obszaru Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w trybie pozakonkursowym na poziomie lokalnym lub 
regionalnym. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 16 900 zł. 
Wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, łączna kwota środków 
finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji 
pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym 
roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 29 grudnia 2018 r. Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za 
pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - 
wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_83---ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-1-124132506
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_83---ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-1-124132506
http://www.poznan.pl/
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złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do 
Urzędu). Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty lub nieterminowe złożenie papierowego 
potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=6887  

 
 
 

 
 
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej"  
Zadanie 1 - Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania oraz wsparcie osób  
z otyłością - prowadzenie spotkań edukacyjnych dot. profilaktyki chorób cywilizacyjnych 
Zadanie 2 - Profilaktyka zaburzeń słuchu u dzieci i młodzieży - akcja edukacyjna 
 
Celem Konkursu jest realizacja zadań publicznych realizowanych na poziomie lokalnym lub regionalnym: 

 Zadanie 1 - Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania oraz wsparcie osób  
z otyłością - prowadzenie spotkań edukacyjnych dot. profilaktyki chorób cywilizacyjnych 

 Zadanie 2 - Profilaktyka zaburzeń słuchu u dzieci i młodzieży - akcja edukacyjna. 
 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 15 000 zł, 
odpowiednio: 

 Zadanie 1 - 10 000 zł, 

 Zadanie 2 - 5 000 zł. 
 
Termin składania wniosków w wersji elektronicznej upływa 28 grudnia 2018 r. Oferta powinna zostać złożona  
w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone 
potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób 
reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty 
złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-
728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu). 
Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 253/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 r. oferta 
realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed 
planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym,  
po uzyskaniu akceptacji Wydziału. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=6983  

 
 
 

 
 
Nabór ofert w trybie art. 19a – „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w 2018 roku”  
Zadanie - Promocja honorowego dawstwa krwi i szpiku 
 
Celem Konkursu jest  wyłonienie realizatora zadania publicznego: "Promocja honorowego dawstwa krwi i szpiku". 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=6887
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=6983
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Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 10 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 10 września 2018 r. Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej 
za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - 
wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie 
złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty, liczonych od dnia 
następującego po dniu złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=7128  
 

 
 

 
 
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz 
osób w wieku emerytalnym w 2018 roku 
Zadanie – Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w 
senioralnym domu krótkiego pobytu - pilotaż 
 
Celem Konkursu jest utworzenie i uruchomienie usługi kilkugodzinnego, bezpłatnego wsparcia dla opiekunów 
faktycznych osób starszych poprzez uruchomienie i prowadzenie domu krótkiego pobytu. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja zostanie przyznana 
pomiotowi/podmiotom, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

 Prowadzą działalność statutową w dziedzinie, tj. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, 

 Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Poznania. Adresatami działań są osoby w wieku 
powyżej 60 r. życia i ich opiekunowie mieszkający i będący płatnikami podatku dochodowego od osób 
fizycznych na rzecz miasta Poznania, 

 Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 400 000 zł.  
 
Termin składania wniosków upływa 21 września 2018 r. Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej 
za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - 
wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie 
złożenia oferty jest składane w terminie do dnia 26 września 2018 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, przy 
placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu). Brak złożenia papierowego 
potwierdzenia złożenia oferty lub nieterminowe złożenie papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje 
odrzucenie oferty ze względów formalnych. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=7141  

 
 
 

 
 
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych w roku 2018  
Zadanie – Asystent osoby z niepełnosprawnością - pilotaż 
 
Celem Konkursu jest prowadzenie usług asystenckich. Asystent świadczy usługi asystenckie na obszarze 
Poznania oraz gmin z którymi Miasto Poznań zawarło porozumienia transportowe: Czerwonak, Dopiewo, 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=7128
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=7141
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Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, 
Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Duszniki i Kaźmierz. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), prowadzące 
działalność statutową w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, które łącznie spełniają 
następujące warunki: 

 zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Poznania, 

 dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane, 

 dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do 
realizacji zadania, 

 posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 100 000 zł. 
Całkowity wkład własny powinien być nie mniejszy niż 5% całkowitej wartości dotacji, w tym finansowy - nie 
mniejszy niż 2% całkowitej wartości dotacji. Minimalna wysokość dotacji, o którą może ubiegać się podmiot, wynosi 
20 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 21 września 2018 r. Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej 
za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - 
wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie 
złożenia oferty jest składane w terminie do dnia 26 września 2018 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, przy 
placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu). Brak złożenia papierowego 
potwierdzenia złożenia oferty lub nieterminowe złożenie papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje 
odrzucenie oferty ze względów formalnych. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=7153  
 

 
 

 
 
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 i 2019 roku 
Edycja III  
Zadanie – Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 
tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych) 
 
Celem Konkursu jest organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 
Wnioski mogą składać podmioty prowadzące żłobki, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2018 poz. 603 ze zm.), posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych przez Prezydenta Miasta Poznania.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 99 000 zł, w tym: 

 na rok 2018 – 27 000 zł, 

 na rok 2019 – 72 000 zł. 
Wymagany wkład własny powinien być nie mniejszy niż 1% całkowitej wartości dotacji. 
 
Termin składania wniosków upływa 22 września 2018 r. Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej 
za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - 
wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie 
złożenia oferty jest składane w terminie do dnia 26 września 2018 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, przy 
placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu). Brak złożenia papierowego 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=7153
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potwierdzenia złożenia oferty lub nieterminowe złożenie papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje 
odrzucenie oferty ze względów formalnych. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=7164  

 
 
 
 
 

Wojewódzki Urząd Pracy 

ul. Kościelna 37 
60-537 Poznań 

tel. (61) 846 38 19  
fax (61) 846 38 20 

wup@wup.poznan.pl 
www.wup.poznan.pl 

 
 
 

 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy 
Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 
Konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie instrumentów i usług rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.: 

 identyfikację potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego 
oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, 

 pośrednictwo pracy, 

 poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-
doradcze (w tym mentoring), 

 staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych, 

 szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 

 warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, 

 dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk 
zawodowych, 

 subsydiowanie zatrudnienia, 

 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; 

 inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania, 

lub inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie 
wspomagane. 

 
Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub oświatowej. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 50 000 000 zł. 
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł, a minimalny wkład własny - 5% wydatków kwalifikowalnych  
(w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). 
 
Termin składania wniosków upływa 12 października 2018 r. Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie 
elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=7164
mailto:wup@wup.poznan.pl
http://www.wup.poznan.pl/
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Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.09.2018 r. od 
godziny 00.00. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu 
(27.08.2018 r.) 
Wersję papierową wniosku należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej)  

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań, Punkt Informacyjny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką 
kurierską. 
Decyduje data wpływu do Urzędu. Konkurs nie jest dzielony na rundy. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/279  
 
 

 
 
 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

 al. Niepodległości 16/18  
61-713 Poznań  

tel. (61) 854 10 71, 854 13 00 
fax (61) 852 73 27 

wuw@poznan.uw.gov.pl 
www.poznan.uw.gov.pl 

 
 
 

 
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 
Nabór na rok 2019 
 
Celem Konkursu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej. 
Niniejszy cel jest systematycznie osiągany poprzez tworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej 
użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. 
Podczas naboru na 2019 rok, dzięki zmianie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych 
dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, 
rozszerzone zostało kryterium wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej. Dodatkowe punkty będą 
przyznawane dla zadań, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępu do osiedli mieszkaniowych. 
Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają zadania w zakresie przebudowy, budowy oraz remontów dróg 
publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych. 
Wyjątek stanowią zadania mające na celu: wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do 
użytkowania, w roku otrzymania dofinansowania, do jednej z wymienionych kategorii albo rozbudowę lub 
przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych parametrów technicznych, a następnie zaliczenie jej, w roku 
otrzymania dofinansowania, do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych. 
Jako jedno zadanie mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg, spełniające wymagania wskazane  
w dokumentach wykonawczych do Programu. 
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki mogą otrzymać dotację na dofinansowanie 
zadań własnych, przy czym gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego 
zadania, a powiat ziemski dwóch zadań. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego Programu wynosi 3 500 000 000 zł. 
Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 zł i nie może 
stanowić więcej niż 50% kwalifikowalnych kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku 2019, bez 
uwzględniania zaokrągleń matematycznych w górę. Wnioskowana kwota dotacji ma być wykazywana wyłącznie  
w pełnych złotych i nie być wartością zaokrągloną. 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/279
mailto:wuw@poznan.uw.gov.pl
http://www.poznan.uw.gov.pl/
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Termin składania wniosków upływa 15 września 2018 r. Wnioski o dofinansowanie zadań należy składać  
w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa (budynek C, II piętro, pokój 234) Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub Kancelarii Ogólnej Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (Punkt Informacyjny – hol w budynku A). W sytuacji nadesłania oferty pocztą, o 
dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-
drogi-samorzadowe oraz http://www.poznan.uw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-rok-2019  

 
 
 
 
 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

ul. Marszałkowska 6/6 
00-590 Warszawa 
tel. (22) 622 01 22 
fax (22) 622 02 11 

arfp@filantropia.org.pl 
www.filantropia.org.pl  

 
 
 
 

Działaj Lokalnie 
 
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.  
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do  
20 000 mieszkańców. 
 
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach rzeczonego konkursu wynosi maksymalnie 6 000 zł. 
 
Termin składania wniosków nie został określony. Wniosek można złożyć online poprzez generator, do którego 
link zamieszczony jest na stronie „Działaj Lokalnie”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://dzialajlokalnie.pl  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.pl/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-drogi-samorzadowe
https://www.gov.pl/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-drogi-samorzadowe
http://www.poznan.uw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-rok-2019
mailto:arfp@filantropia.org.pl
http://www.filantropia.org.pl/
http://dzialajlokalnie.pl/
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Ambasada Szwecji w Polsce 

ul. Bagatela 3 
00-585 Warszawa 
tel. (22) 640 89 00 
fax (22) 640 89 83 

ambassaden.warszawa@gov.se 
www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/ 

 
 
 
 
Promowanie szwedzkiej kultury oraz kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce 
 
Celem Konkursu jest wsparcie dla projektów i działań o tematyce kulturalnej i społecznej promujące szwedzką 
kulturę. Ambasada wspiera przedsięwzięcia, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat Szwecji, informowanie 
o Szwecji, wzbudzanie zainteresowania krajem i wzmacnianie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. 
 
Wnioski mogą składać instytucje i organizacje. 
 
Wysokość dotacji możliwej do pozyskania nie została określona. 
 
Termin składania wniosków – wnioski przyjmowane są na bieżąco. Wypełniony formularz, którego wzór znajduje 
się na stronie internetowej konkursu, należy przesłać na adres bratumila.pettersson@gov.se lub 
katarzyna.szota@gov.se. We wniosku należy zawrzeć opis projektu, czas jego trwania, opis grupy docelowej  
i organizatora przedsięwzięcia, koszty przedsięwzięcia i sposoby jego finansowania oraz (w przypadku wniosku  
o dofinansowanie) wysokość wnioskowanej kwoty. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/O-
nas/Wniosek-o-dofinansowanie-sys/ 

 
 
 
 
 

Ambasada USA w Polsce 

Aleje Ujazdowskie 29/31 
00-540 Warszawa 
tel. (22) 504 20 00 
fax (22) 504 26 88 

www.ambafrance-pl.org  
 
 

 
 
Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych 
 
Cele Programu: 

 Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości: projekty poszerzające udział społeczeństwa 
obywatelskiego i młodzieży w procesach decyzyjnych; wspierające edukację obywatelską młodzieży i udział 
młodzieży w życiu publicznym; rozwijające krytyczne myślenie wśród młodych ludzi i umiejętność 
rozwiązywania problemów; wspierające przygotowywanie kobiet do przywództwa, zwiększanie roli kobiet  
i ochronę ich praw; wspierające włączanie do obszarów publicznej działalności przedstawicieli grup 

mailto:ambassaden.warszawa@gov.se
http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/
mailto:bratumila.pettersson@gov.se
mailto:katarzyna.szota@gov.se
http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/O-nas/Wniosek-o-dofinansowanie-sys/
http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/O-nas/Wniosek-o-dofinansowanie-sys/
http://www.ambafrance-pl.org/
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mniejszościowych, osób niepełnosprawnych oraz innych grup; oraz projekty pomagające lepiej zrozumieć 
amerykańskie wartości demokratyczne i instytucje. 

 Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich: w związku z przypadającą w roku 2019 
setną rocznicą nawiązaniu polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych, projekty poszerzające wiedzę, 
zwłaszcza wśród młodego pokolenia, na temat historii relacji polsko-amerykańskich w mionionym stuleciu; 
projekty podkreślające ważną rolę związków międzyludzkich między obywatelami obu krajów w tym czasie; 
oraz projekty stwarzające płaszczyznę do rozmów i kształtowania przyszłych polsko-amerykańskich związków  
i więzi międzyludzkich w przededniu drugiego stulecia wspólnych relacji. 

 Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM: projekty, które wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność, 
zwłaszcza wśród młodego pokolenia i początkujących przedsiębiorców; projekty stwarzające narzędzia, 
umożliwiające nastawionej innowacyjnie młodzieży i początkującym przedsiębiorcom realizację pomysłów i ich 
przemysłowe wykorzystanie; projekty zachęcające młodzież, zwłaszcza dziewczęta i młode kobiety, do 
zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (ang. STEAM – science, 
technology, engineering, arts and math); projekty stwarzające młodym przedsiębiorcom i młodzieży kształcącej 
się w obszarze STEAM możliwość współpracy z sektorem prywatnym; projekty rozwijające możliwości 
współpracy między młodymi, myślącymi innowacyjnie ludźmi i początkującymi przedsiębiorcami w Polsce  
a firmami amerykańskimi i inkubatorami biznesu w Stanach Zjednoczonych. 

 Wiedza o mediach: preferowane są projekty, które: 1) propagują wiedzę o mediach wśród młodzieży/studentów, 
w kręgach społeczeństwa obywatelskiego, w świecie mediów, w środowisku akademickim oraz w odniesieniu 
do komunikatorów cyfrowych; 2) uczą odbiorców rozpoznawania i oceny dezinformacji; 3) uczą sposobów 
szybkiego ustalania faktów i krytycznego myślenia w odniesieniu do wiarygodności informacji i jej źródeł  
w mediach tradycyjnych (np. telewizja, radio, media drukowane) i społecznych/internetowych. 

 Bezpieczeństwo międzynarodowe: projekty, które poszerzają wiedzę i poparcie, zwłaszcza wśród młodzieży, 
dla współpracy transatlantyckiej i w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego między Stanami 
Zjednoczonymi, Polską i NATO w ramach wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa. 

 Kultura amerykańska: projekty przybliżające wiedzę o roli kultury amerykańskiej we współczesnym 
społeczeństwie amerykańskim, z uwzględnieniem roli sportu, muzyki, tańca, sztuki, projektowania, kuchni 
amerykańskiej, podróży, oświaty; projekty skierowane do młodzieży, propagujące amerykanistykę oraz 
możliwości studiowania w USA.  

 
Wnioski mogą składać organizacje i osoby ze wszystkich sektorów, w tym również organizacje działające na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego, think tanki, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie, media oraz 
osoby fizyczne. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit. 
 
Wysokość dotacji maksymalnie wynosi  25 000 USD. Zazwyczaj wysokość grantów waha się w granicach 5–10 
tys. USD. Preferowane będą projekty, których budżety mają wkład własny lub wsparcie finansowe innych 
partnerów. 
 
Termin składania wniosków – nabór jest ciągły. Aby ubiegać się o grant, należy najpierw wypełnić formularz  
w j. angielskim: https://bit.ly/2GLlSZy Każdy wnioskodawca otrzyma automatyczne potwierdzenie wpłynięcia 
wniosku. Wnioskodawcy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poproszeni w ciągu 30 dni o przesłanie 
kompletnego szczegółowego wniosku Project Application. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/  

 
 
 
 

 
 
 

https://bit.ly/2GLlSZy
https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/
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Centrum Projektów Europejskich 

Krajowy Ośrodek EFS 
ul. Domaniewska 39a 

02-672 Warszawa 
tel. (22) 378 31 00 
fax (22) 201 97 25 

www.cpe.gov.pl  
 
 
 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER 
Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 
 
Celem Konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy  
z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.  
Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie 
nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – 
oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość 
dodaną.  
 
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: 

 Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez 
jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

 Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników 
przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0). 

 Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań  w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach 
poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego. 

 
Wnioski mogą składać: 

 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, 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.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 30 000 000 zł.  
 
Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r. o godz. 14.00. Za datę wpływu wniosku o 
dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych 
SOWA. 

http://www.cpe.gov.pl/
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.power.gov.pl/nabory/1-169/  
 
 

 
 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

ul. Syreny 23 
01-150 Warszawa 
tel. (22) 315 22 66 
fax (22) 315 22 02 
cppc@cppc.gov.pl 
www.cppc.gov.pl  

 
 
 
 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Oś Priorytetowa II E – administracja i otwarty rząd 
Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 
Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) 

Konkurs nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 

 
Celem Konkursu jest tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C). 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki administracji rządowej, 

 podmioty podległe jednostkom administracji rządowej, 

 podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej, 

 sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, 

 partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami 
naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub 
publiczna uczelnia medyczna. 

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 175 000 000 zł.  
W konkursie nie ustala się minimalnej wartości projektu, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 
wynosi 50 000 000 euro. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 
84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. 
 
Termin składania wniosków upływa 30 września 2018 r. o godz. 23:59. Wnioski można składać w formie 
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, 
udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/. Konkurs jest podzielony na 2 rundy. Runda konkursu 
obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów 6 i rozstrzygnięcia właściwej instytucji  
w zakresie wyboru projektów o dofinansowanie. W przypadku gdy alokacja przewidziana na konkurs nie zostanie 
wykorzystana lub zostanie zwiększona, IOK może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolejnych rund. Terminy 
składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych rundach ustala się w następujący sposób: 

 Runda pierwsza – od 30 maja do 15 czerwca 2018 r. 

 Runda druga – od 16 czerwca do 30 września 2018 r. 
 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-
jakosc-e-uslug-publicznych-4-5/  
 

 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-169/
mailto:cppc@cppc.gov.pl
http://www.cppc.gov.pl/
https://popc0201.cppc.gov.pl/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych-4-5/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych-4-5/
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Oś Priorytetowa II E – administracja i otwarty rząd 
Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 
Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) 

Konkurs nr POPC.02.01.00-IP.01-00-011/18 
Uproszczona procedura 
 
Celem Konkursu jest realizacja projektów spełniających następujące aspekty: 

 Planowane wydatki kwalifikowalne nie przekroczą 5 000 000 zł i wpisują się w Katalog wydatków 
kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020, 

 Projekt posiada gotowość legislacyjną, 

 Wszczęto wszystkie kluczowe dla uruchomienia e-usługi zamówienie publiczne w trybie Prawo Zamówień 
Publicznych. 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki administracji rządowej, 

 podmioty podległe jednostkom administracji rządowej, 

 podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej, 

 sądy i jednostki prokuratury.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 100 000 000 zł. 
Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu. 
 
Termin składania wniosków upływa: 

 Runda pierwsza – od 28 września do 31 października 2018 r., 

 Runda druga – od 1 do 30 listopada 2018 r., 

 Runda trzecia – od 1 do 31 grudnia 2018 r., 

 Runda czwarta – od 1 do 31 stycznia 2019 r., 

 Runda piąta od 1 do 28 lutego 2019 r., 

 Runda szósta od 1 do 31 marca 2019 r., 

 Runda siódma od 1 do 30 kwietnia 2019 r., 

 Runda ósma od 1 do 31 maja 2019 r., 

 Runda dziewiąta od 1 do 30 czerwca 2019 r., 

 Runda dziesiąta od 1 do 31 lipca 2019 r. 
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: 
https://popc0201.cppc.gov.pl/.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-
jakosc-e-uslug-publicznych-xi-nabor-uproszczona-procedura/  
 
 

 
 
 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Oś Priorytetowa II E – administracja i otwarty rząd 
Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej 
Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami 

Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań 

możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego 
rozwiązania IT) 
Konkurs nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 
 

https://popc0201.cppc.gov.pl/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych-xi-nabor-uproszczona-procedura/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych-xi-nabor-uproszczona-procedura/
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Celem Konkursu jest realizacja następujących rodzajów projektów: 

 przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami, 

 wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań 
możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji 
istniejącego rozwiązania IT). 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki administracji rządowej, 

 podmioty podległe jednostkom administracji rządowej, 

 podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej, 

 partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 89 000 000 zł. 
Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu. W konkursie nie ustala się 
minimalnej wartości projektu, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 euro.  
 
Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą  
w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji 
internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/22-cyfryzacja-procesow-back-
office-w-administracji-rzadowej-1-2/  

 
 
 

 
 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Oś Priorytetowa II E – administracja i otwarty rząd 
Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 
Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 
Konkurs nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 

 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów, dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym 
materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów 
kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  
a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania. 
 
Wnioski mogą składać: 

 państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, 

 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, 

 ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, 

 jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, 

 biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 
2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego. 

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować: 

 wyżej wymienione podmioty, 

 przedsiębiorcy, 

 organizacje pozarządowe.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 113 000 000 zł. 
Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu. W konkursie minimalna wartość 
wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 4 000 000 zł, a maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 euro. 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/22-cyfryzacja-procesow-back-office-w-administracji-rzadowej-1-2/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/22-cyfryzacja-procesow-back-office-w-administracji-rzadowej-1-2/
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Termin składania wniosków upływa 17 września 2018 r. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy 
użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: 
http://generator.cppc.gov.pl/ (z zastrzeżeniem ust. 5 Regulaminu konkursu) oraz instrukcji  wypełniania wniosku  
o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.    
Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: 
https://popc020301.cppc.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-
uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego-232-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-kultury-1/ 

 
 
 

 
 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 
Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 
Konkurs nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18 
IV nabór 
 
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie 
kształcenia. Wpierane będą działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu 
uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne 
kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, 
wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące 
różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy. 
 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817), 

 JST oraz ich związki i stowarzyszenia, 

 instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, 

 partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 50 000 000 zł. 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000 zł, a maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 
wynosi 50 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 19 października 2018 r. Wnioski można składać od 20 sierpnia 2018 r. 
Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: 
https://popc03.cppc.gov.pl.  
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, dostępnego pod 
adresem: https://generator.cppc.gov.pl/.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-czwarty-konkurs/  

 
 

 
 
 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego-232-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-kultury-1/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego-232-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-kultury-1/
https://popc03.cppc.gov.pl/
https://generator.cppc.gov.pl/
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-czwarty-konkurs/


  

 

- 25 - 
 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 
Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 
Konkurs nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005/18 
V nabór 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów przewidujących realizację działań szkoleniowych 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. 
działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, 
które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym 
kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy. 

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817), 

 JST oraz ich związki i stowarzyszenia, 

 instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, 

 partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 35 000 000 zł. 
Kwota alokacji zostaje podzielona na 3 grupy projektów w następujący sposób: 

 kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na 
terenie jednego województwa lub mniejszym, 

 kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na 
terenie więcej niż jednego województwa do sześciu województw, 

 kwota w wysokości 15 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na 
terenie powyżej sześciu województw, w tym projektów o zasięgu ogólnopolskim. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 
Termin składania wniosków upływa 29 marca 2019 r. Wnioski można składać od 30 września 2018 r. Wnioski o 
dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: 
https://popc03.cppc.gov.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-
rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-v-nabor/  

 
 
 
 
 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

Plac Europejski 2 
00-844 Warszawa 
tel. (22) 262 05 00 
fax: (22) 262 05 01 
cupt@cupt.gov.pl 
www.cupt.gov.pl 

 
 
 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-v-nabor/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-v-nabor/
mailto:cupt@cupt.gov.pl
http://www.cupt.gov.pl/
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Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce 
Działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura) 
Konkurs nr POIiŚ.5.2/1/18 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących kolei miejskiej, których typ został określony  
w SzOOP: 

 budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, w tym z możliwością: 
o instalacji ERTMS, 
o budowy i modernizacji przystanków kolejowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, systemów 

zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów 
usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi oraz obiektów inżynieryjnych, 

 systemy informacji pasażerskiej, systemy biletowe. 
 
Wnioski mogą składać: 

 zarządcy infrastruktury kolejowej (forma prawna – kod 116, kod 117), 

 jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich 
imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod 403, kod 430, kod 431). 

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 500 000 000 zł. 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków 
kwalifikowalnych.  
 
Termin składania wniosków upływa 28 września 2018 r. Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze 
w terminie od 31 lipca 2018 r. w kancelarii CUPT, w godzinach jej pracy (8:15-16:15), pod adresem siedziby 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00–844 Warszawa, Plac Europejski 2 w formie papierowej wraz z 
wersją elektroniczną zgodnie z Regulaminem konkursu lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z 
dopiskiem na kopercie „wniosek o dofinansowanie do konkursu nr „POIiŚ.5.2/1/18”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.pois.gov.pl/nabory/52-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-
ten-t-kolej-miejska-infrastruktura-1/  

 
 
 

 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 
Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach 
Konkurs nr POIiŚ.6.1/1/18 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. 
Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie innym niż 
elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło 
zasilania. 
Typ projektów podlegających dofinansowaniu: 

 zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania, 

 zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną 
infrastrukturą. 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) - miasta wojewódzkie i ich obszary 
funkcjonalne, miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze  oraz działające w ich imieniu jednostki 
organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod 403, kod 430), 

 zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117), 

http://www.pois.gov.pl/nabory/52-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura-1/
http://www.pois.gov.pl/nabory/52-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura-1/
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 operatorzy publicznego transportu zbiorowego (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117), 

 spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu taboru (np. 
wynajmowaniu albo oddawaniu w leasing) służącego świadczeniu usług publicznych w ramach wykonywania 
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego (forma 
prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124).  

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 300 000 000 zł. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. 
 
Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2019 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia: 

 jednego egzemplarza papierowej wersji wypełnionego w formie elektronicznej formularza WOD zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do Regulaminu, 

 jednego egzemplarza WOD wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.  Na płycie CD/DVD 
należy zamieścić również wersję edytowalną formularza WOD, studium wykonalności/rezultatów studium 
wykonalności, wykresu Gantta.  

 po 1 egzemplarzu wersji papierowej załączników: Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów NATURA 2000 – jeśli dotyczy, Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę 
wodną – jeśli dotyczy, wszystkie wymagane oświadczenia podpisywane przez wnioskodawcę.  

Szczegółowa lista załączników wymaganych w wersji papierowej oraz elektronicznej stanowi załącznik nr 3 do 
Regulaminu konkursu. Wersja elektroniczna WOD musi być tożsama z wersją papierową, co wnioskodawca 
potwierdza w oświadczeniu stanowiącym załącznik 8 do WOD. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.pois.gov.pl/nabory/61-rozwoj-publicznego-transportu-
zbiorowego-w-miastach/  

 
 

 
 

European Commission Environment DG 

Avenue de Beaulieu 5  
B-1160 Brussels, Belgium 

fax 00 32 2 292 17 87 
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm  

 
 
 
 
European Green Capital 2021 
 
Celem Konkursu jest wyróżnienie europejskich miast, w których podjęto innowacyjne miejskie zarządzanie 
środowiskiem i inicjatywy. Nagradzane miasta przodują w wyznaczaniu wyższych standardów w zrównoważonym 
rozwoju miast, wsłuchiwaniu się w to, czego chcą ich obywatele i pionierskich innowacyjnych rozwiązaniach  
w zakresie wyzwań środowiskowych. 
Międzynarodowy panel ekspertów przeprowadzi szczegółową ocenę techniczną każdego wnioskodawcy, na 
podstawie 12 wskaźników środowiskowych obejmujących zmianę klimatu: łagodzenie, adaptację do zmian klimatu, 
zrównoważoną mobilność w mieście, zrównoważone użytkowanie gruntów, przyrodę i różnorodność biologiczną, 
jakość powietrza, hałas, marnotrawstwo, wodę, zielony wzrost i ekoinnowacje, wydajność energetyczną  
i zarządzanie. Po dokonaniu oceny technicznej zwycięskie miasta zostaną zakwalifikowane do finału etapu 2021 
roku. 
 
Wnioski mogą składać miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców, pochodzące z obszaru Unii Europejskiej, 
państwa kandydujące, kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria. 
 

https://www.pois.gov.pl/nabory/61-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/
https://www.pois.gov.pl/nabory/61-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
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Wysokość nagrody przyznawanej w ramach rzeczonego konkursu wynosi 350 000 euro na wsparcie działań 
związanych z ochroną środowiska. 
 
Termin składania wniosków upływa 18 października 2018 r. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-
award/2020-competition/  

 
 

 

Formatic Piotr Karpiński 

ul. Michałowicza 96 
02-495 Warszawa 
tel. 791 101 086 
www.4matic.pl  

office@4matic.pl 
 
 

 
Konkurs Eko Odkrywcy 6 
 
Celem Konkursu jest: 

 zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także 
pod wpływem działalności człowieka, 

 zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, 

 kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie środowiska,  

 wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych, 

 praktyczne poznanie środowiska wodnego, wiążących się z nim zagrożeń, a co za tym idzie – rozwiązań 
mogących pomóc w dbaniu o czystość wód na świecie.   

Zadaniem uczestników jest opracowanie autorskiego projektu badawczego. Projekt może mieć charakter 
stacjonarny lub terenowy. Powinien angażować i aktywizować dzieci oraz młodzież do praktycznego poznawania 
środowiska wodnego, wiążących się z nim zagrożeń, a co za tym idzie – rozwiązań mogących pomóc w dbaniu o 
czystość wód na świecie. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz dowolne 
placówki oświatowo-wychowawcze, jak również młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub specjalne ośrodk i szkolno-
wychowawcze mieszczące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Nagrody: 

 Nagroda I. stopnia: 1 x 20 000 zł brutto, z przeznaczeniem 17 000 zł brutto na Wyprawę Badawczą lub budowę 
,,Zielonej Klasy" oraz 3 000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego, 

 Nagroda II stopnia: 5 x 3 000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego, 

 Nagroda dodatkowa dla Opiekuna projektu: 15 x roczny zapas żelu do prania Persil. 
Wyjazd na ,,Wyprawę Badawczą” w ramach nagrody specjalnej będzie miał miejsce w okresie 01.03.2019 - 
30.06.2019, przy czym konkretny termin, lokalizację oraz program wyjazdu określi Fundacja przy uwzględnieniu 
uwag Zwycięzcy w tym zakresie. Konkretna lokalizacja wyjazdu będzie zależna od siedziby Zwycięzcy tak, aby 
odległość pomiędzy celem wyjazdu, a siedzibą Zwycięzcy nie przekraczała 150 km. 
 
Termin składania wniosków upływa 12 listopada 2018 r. o godz. 23:59. Zgłoszenia można wysyłać od 10 
września 2018 r. Aby zgłosić projekt należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego i zarejestrować Projekt z 
kompletem informacji i załączników. Na jeden adres mailowy użyty przy rejestracji można zgłosić do Konkursu tylko 
jeden Projekt. 
 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/2020-competition/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/2020-competition/
http://www.4matic.pl/
mailto:office@4matic.pl
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.ekoodkrywcy.pl/  
 
 
 
 
 

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży 

ul. Puławska 46 
05-500 Piaseczno 

www.auchan.pl  
 
 
 
 

Wsparcie Fundacji Auchan na rzecz młodzieży 
 
Celem Konkursu są lokalne działania na rzecz dzieci i młodzieży. Działania koncentrują się na edukacji,  
aby przede wszystkim nauczyć dzieci: 

 czytania, pisania, liczenia i dokształcania się, 

 integracji poprzez szkolenia i zatrudnienie,  

 zdrowego stylu odżywiania się,  

 poszanowania dla środowiska naturalnego,  

 dbałości o zdrowie.  
Beneficjentami działań Fundacji Auchan są osoby w wieku od 5 do 25 lat, pochodzące z miast, w których 
funkcjonują placówki Auchan (sklepy, magazyny, centrala…). 
 
Wnioski mogą składać organizacje pożytku publicznego (OPP) a także a także inne organizacje pozarządowe, 
posiadające osobowość prawną, działające na rzecz pożytku publicznego, których celem statutowym są działania 
tożsame z celami Fundacji Auchan na rzecz młodzieży. 
Najczęściej wspieranymi organizacjami są organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje 
mające status organizacji non-profit, które mogą w związku z tym kierować do Fundacji wnioski o przyznanie 
subwencji. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi od 3 000 do 12 000 
euro na dany projekt.  
 
Etapy składania wniosków: 

 ETAP 1: Kontakt z Dyrekcją lokalnego Hipermarketu Auchan.  

 ETAP 2: Przygotowanie projektu przez stowarzyszenie, prezentacja projektu na Forum sklepu  

 ETAP 3: Weryfikacja projektu przez Dyrektora Sklepu. Po zatwierdzeniu projektu przez Dyrektora i jego ekipę 
zostaje on przesłany do tłumaczenia do Centrali Auchan.  

 ETAP 4: Wstępna selekcja projektów przez Komitet Selekcji Fundacji Auchan - telekonferencja 

 ETAP 5: Przesłanie wybranego wstępnie projektu do Komitetu Fundacji we Francji.  

 ETAP 6: Zebranie Komitetu Fundacji i decyzja.  
Czas trwania wszystkich etapów wynosi ok. 4 miesięcy.    
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-
mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji  

 
 
 
 
 

http://www.ekoodkrywcy.pl/
http://www.auchan.pl/
http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji
http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji
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Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego 

Al. Jerozolimskie 7 
00-955 Warszawa 
tel. (22) 522 93 75 

fundacja@fundacjabgk.pl  
www.fundacja.bgk.pl  

 
 
 
 
Na dobry początek! 
 
Celem Konkursu jest: 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących gminy do 20 tys. mieszkańców na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju 
dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-
wychowawczym, 

 wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających 
na: 
o interakcję między dziećmi, 
o rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, 
o kreatywność, 
o rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową, 
o rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, 

psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne). 
Na co może być przeznaczone dofinansowanie: 

 przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat, 

 zakup pomocy dydaktycznych, 

 zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu, 

 porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym 
elementem projektu. 

 
Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 2 do 9 lat i ich rodziny, mieszkające w gminach do 20 tys. 
mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z rodzin o niskim statusie społeczno-
ekonomicznym. 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 domy kultury, 

 biblioteki publiczne.  
 
Wysokość dotacji – wybranych zostanie 50 projektów z dofinansowaniem do 10 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 23 września 2018 r. Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego 
generatora wniosków, dostępnego na stronie fundacji. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/  

 
 
 
 

 
 

mailto:fundacja@fundacjabgk.pl
http://www.fundacja.bgk.pl/
https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/


  

 

- 31 - 
 

Generacja 5.0 
 
Celem Konkursu jest: 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: działania mające na celu umożliwienie 
uczestniczenia w ważnych aspektach życia społecznego osobom w wieku 50+, 

 aktywizacja osób w wieku 50 +, 

 pobudzenie do aktywności osób w wieku 50 +, 

 budowanie więzi międzypokoleniowych osób od 50 roku życia przy udziale dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.  
Adresatem działań konkursowych są osoby w wieku od 50. roku życia, mieszkające w gminach do 20 tys. 
mieszkańców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach jednej z 
poniższych ścieżek : 

 Ścieżka I: 
o Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+ przy współpracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat, 
o warsztaty oparte na wymianie wzajemnych doświadczeń i wiedzy, 
o warsztaty cykliczne trwające od 3 do 6 miesięcy. 

 Ścieżka II: 
o Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50 +, 
o Projekty przewidujące działania o charakterze: wydarzeń kulturalnych i warsztatów edukacyjnych, 
o warsztaty edukacyjne trwające od 3 do 6 miesięcy. 

 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 gminy (jednostki samorządu terytorialnego), 

 biblioteki publiczne, 

 domy kultury. 
Uwzględniając realizację Projektu na terenie gmin do 20 tysięcy mieszkańców. 
  
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach rzeczonego konkursu wynosi maksymalnie 15 000 zł. 
Fundacja BGK dofinansuje 50 wybranych przez Komisję Konkursową Wniosków. Organizator nie wymaga 
wniesienia wkładu własnego przez Grantobiorcę.  
 
Termin składania wniosków upływa 23 września 2018 r. o godz. 24:00. Wnioski należy składać za pomocą 
elektronicznego generatora wniosków, dostępnego na stronie fundacji. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/start-generacji-5-0  

 
 
 

 
 
Moja Mała Ojczyzna 
 
Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w 
środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, 
modernizacji. Adresatem działań są członkowie lokalnych społeczności, członkowie lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, 
charytatywną i społeczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na: 

 poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, 

 pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych - 
w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci, 

 wsparcie infrastruktury placówek oświatowych, 

 zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem, 

https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/start-generacji-5-0
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 porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu, 

 zakup artykułów spożywczych nie przekraczających 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego 
projektu, 

 koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto, 

 koszt tablicy informacyjnej. 
 
Wnioski mogą składać: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 biblioteki publiczne, 

 domy kultury, 

 jednostki samorządu terytorialnego.  
 
Wysokość dotacji: 

 Koszyk nr I: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 000 zł. Wygra 20 najlepiej ocenionych 
przez Komisję Konkursową Projektów, 

 Koszyk nr II: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 20 000 zł. Wygra 20 najlepiej ocenionych 
przez Komisję Konkursową Projektów. 

 
Termin składania wniosków upływa 16 września 2018 r. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie w Konkursie 
jest złożenie Wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz Wniosków online dostępny na stronie 
www.dotacje.fundacjabgk.pl  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/to-juz-dzis-moja-mala-ojczyzna-
2-edycja  
 

 
 

Fundacja im. Stefana Batorego 

ul. Sapieżyńska 10a 
00-215 Warszawa 
tel. (22) 536 02 00  

batory@batory.org.pl 
www.batory.org.pl  

 
 
 
 

Dla Białorusi - Для Беларусі 
 
Celem Konkursu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego  
oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.  
Dotacje udzielane będą na przedsięwzięcia dotyczące: 

 pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania 
edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe), 

 ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania 
postaw tolerancji, 

 prowadzenia niezależnych badań i analiz, 

 poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych. 
  
Wnioski mogą składać przede wszystkim białoruskie organizacje obywatelskie. Dotacje mogą otrzymać też inne 
podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu. 

http://www.dotacje.fundacjabgk.pl/
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/to-juz-dzis-moja-mala-ojczyzna-2-edycja
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/to-juz-dzis-moja-mala-ojczyzna-2-edycja
mailto:batory@batory.org.pl
http://www.batory.org.pl/
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Wysokość dotacji - dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 euro.  
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa i okres jej wykorzystania dłuższy.  
 
Termin składania wniosków - wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy. 
Wniosek należy przygotować w języku białoruskim lub rosyjskim. We wniosku należy przedstawić: 

 informacje o organizacji: nazwę; dane kontaktowe; krótki opis organizacji (pola działania, dokonania) oraz listę 
projektów / działań realizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy,  

 informacje o planowanym projekcie/działaniu: opis  działań wraz z uzasadnieniem (dlaczego jest potrzebny/e  
i jakie ma przynieść  efekty); plan realizacji; szczegółowy budżet oraz inne planowane źródła jego finansowania 
(z zaznaczeniem, które z sum i na co zostały już przyznane lub są spodziewane). 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi  

 
 
 
 

Demokracja w Działaniu 
 
Celem Konkursu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz 
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące 
wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Oferowane 
dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”. Szczególną uwagę warto zwrócić na kwestie dotyczące: 

 poprawy komunikacji: efektywne przedstawianie misji, wartości i osiągnięć organizacji, poszerzenie zasięgu jej 
oddziaływania, poprawienie umiejętności tworzenia atrakcyjnych treści i korzystania z nowoczesnych kanałów 
komunikacji itp., 

 zakorzeniania organizacji w środowisku lokalnym: otwarcie organizacji na ludzi z jej otoczenia i ich potrzeby, 
zbieranie opinii i informacji, prowadzenie działań integracyjnych i pomocowych, reprezentowanie racji  
i interesów społeczności, 

 budowania grona sojuszników: tworzenie środowiska osób popierających misję i wartości organizacji, gotowych 
wspierać  jej działania na różne sposoby; włączanie ich w pracę organizacji, 

 pozyskiwania nowych źródeł finansowania od prywatnych darczyńców (indywidualnych i biznesowych), 
budowanie bazy osób i instytucji regularnie wspierających działania organizacji. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się 
ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom 
dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad 
demokratycznego państwa prawa i przejrzystości jego działań. 
 
Wysokość dotacji możliwej do utrzymania w ramach rzeczonego konkursu wynosi od 20 000 zł do 150 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa: 

 15 lutego 2018 r. – I edycja, 

 16 września 2018 r. – II edycja. 
Wnioski wstępne można składać wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków. Wnioski 
przesłane pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.  
Można złożyć tylko jeden wniosek. Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z formularzem wniosku 
wstępnego ze wskazówkami, zawierającym informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1  

 
 

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1
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Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

ul. Traugutta 7/9 
00-067 Warszawa 

tel./fax (22) 826 83 24 
poczta@kronenberg.org.pl 

www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm 
 
 
 
 

Program Dotacji  
 
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. 
 
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 przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. 
 
Termin składania wniosków – nabór trwa permanentnie. Wnioskodawcy zobowiązani są do uzupełnienia 
formularza zamieszczonego na stronie www.kronenberg.org.pl Na podstawie formularzy Zarząd Fundacji wybierze 
Wnioskodawców, którzy będą uprawnieni do dalszego aplikowania. Biuro Fundacji udzieli Wnioskodawcom 
odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych od nadesłania formularza. Informacja o zakwalifikowaniu się do II etapu 
zostanie przesłana Wnioskodawcy na podany.   
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm  

 
 

 
 

Fundacja LOTTO 

ul. Targowa 25 
03-728 Warszawa 
tel. (22) 618 66 77 

fundacja@fundacjalotto.pl  
www.fundacjalotto.pl 

 
 

Program grantów 

mailto:poczta@kronenberg.org.pl
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.fundacjalotto.pl/
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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. 
 
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 nie została określona. 
 
Termin składania wniosków - o wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy. Warunkiem uzyskania 
Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na 
stronie http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym 
„Wniosku o wsparcie”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/  

 
 
 
 
 

Fundacja mBanku  

ul. Senatorska 18 
00-950 Warszawa 
tel. (22) 438 23 18 
fax (22) 829 02 97 

fundacja@mbank.pl  
www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja  

 
 
 

 
Program „m jak matematyka” 2014-2016 
 
Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji projektom rozwojowym, głównie  
z obszaru edukacji matematycznej. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, uczelnie wyższe, biblioteki, 
szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, inne placówki oświatowo-naukowe. 
 
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania wynosi maksymalnie 5 000 zł. Wkład własny jest mile widziany, nie jest 
to jednak warunek konieczny do uzyskania wsparcia finansowego. 
 
Termin składania wniosków trwa permanentnie. Wnioski rozpatrywane są w ostatni poniedziałek miesiąca. 
Wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie pozytywnej decyzji Zarządu mFundacji. Zarząd może poprosić  
o opinię niezależnych ekspertów. Zarząd mFundacji ustala terminy posiedzenia i rozpatrywania wniosków. Wnioski 
o dotacje przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza do tego przeznaczonego i przesłane elektronicznie lub 

http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
mailto:fundacja@mbank.pl
http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja
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pocztą na adres fundacji. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zawierają  wymaganą dokumentację 
dodatkową. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/wsparcie-finansowe.html  

 
 
 
 
 

Fundacja ORLEN – DAR SERCA 

ul. Gordona Bennetta 2B 
02-159 Warszawa 
tel. (22) 778 08 51 
fundacja@orlen.pl 

http://www.orlendarserca.pl  
 
 

 
 
Moje miejsce na Ziemi 
 
Celem Konkursu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy 
mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Konkurs prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają 
pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające 
osobowość prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby 
sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz do jednostki 
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prowadzące działalność statutową na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 2 000 000 zł. 
Wnioski należy składać wybierając jeden z pięciu koszyków grantowych. 

 koszyk I (Granty o wartości 3 tys. zł ) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 200, 

 koszyk II (Granty o wartości 5 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 115, 

 koszyk III (Granty o wartości 7,5 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 40, 

 koszyk IV (Granty o wartości 10 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 30, 

 koszyk V (Granty o wartości 15 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 15. 
 
Termin składania wniosków upływa 30 września 2018 r. Wniosek należy złożyć on-line poprzez dostępny na 
stronie Fundacji Generator Wniosków pod adresem www.orlendarserca.pl. Wnioski złożone w innej formie nie będą 
rozpatrywane. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.orlendarserca.pl/pl/dlamediow/komunikaty/Strony/Moje-
miejsce-na-Ziemi.aspx 

 
 
 
 
 

http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/wsparcie-finansowe.html
mailto:fundacja@orlen.pl
http://www.orlendarserca.pl/
http://www.orlendarserca.pl/pl/dlamediow/komunikaty/Strony/Moje-miejsce-na-Ziemi.aspx
http://www.orlendarserca.pl/pl/dlamediow/komunikaty/Strony/Moje-miejsce-na-Ziemi.aspx
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Fundacja PGE 

ul. Mysia 2  
00-496 Warszawa 
 tel. (22) 340 17 95 

fundacja.PGE@gkpge.pl 
www.gkpge.pl/fundacja-pge 

 
 
 
 

Filantropia 
 
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. 
 
Wnioski mogą składać osoby prawne i podmioty niemające osobowości prawnej, posiadające swoją siedzibę  
w Polsce, a w szczególności: 

 fundacjom, 

 stowarzyszeniom, 

 szkołom, 

 uczelniom wyższym, 

 domom dziecka, 

 placówkom opiekuńczym, 

 publicznym zakładom opieki zdrowotnej, 

 innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego,  
pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się do postrzegania 
Grupy Kapitałowej PGE, jako odpowiedzialnego partnera społecznego. 
 
Wysokość dotacji maksymalnej nie została określona, jednak grantodawca rozróżnił 2 progi finansowe:  
do 5 000 euro i powyżej. Spośród projektów, które otrzymają granty, 15 spełniających w ocenie Kapituły w 
najwyższym stopniu kryteria merytoryczne wymienione w części V punkt 2, zostanie poddanych głosowaniu 
internautów w celu przyznania Nagrody Publiczności w postaci dodatkowej dotacji w wysokości 5 000 zł. Opisy 
projektów zakwalifikowanych do konkursu o Nagrodę Publiczności zostaną umieszczone na stronie 
www.mpotega.pl i poddane pod głosowanie internautów. 
 
Termin składania wniosków – nabór trwa permanentnie. Wnioski należy kierować listem poleconym albo 
przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy Fundacji tj. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. Inna forma 
przesłania Wniosku nie jest akceptowana. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w odniesieniu 
do przesyłania rozliczenia darowizny. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/filantropia  
 
 

 
 
 

 
 

mailto:fundacja.PGE@gkpge.pl
http://www.gkpge.pl/fundacja-pge
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Fundacja Promocji Gmin Polskich 

ul. Jaworzyńska 7/3 
00-634 Warszawa 
tel. (22) 697 52 99 

fundacjapgp@gmail.com  
fundacja@fpgp.eu  

www.fpgp.eu 
 
 

 
 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

Regranting 
 
Celem Konkursu jest rozwój kompetencji cyfrowych, poprzez szkolenia w tematach: "Rodzic w Internecie", "Mój 
biznes w sieci", "Moje finanse i transakcje w sieci", "Działam w sieciach społecznościowych", "Tworzę własną 
stronę internetową (blog)", "Rolnik w sieci", "Kultura w sieci". 
Obligatoryjnym zadaniem każdego szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji 
cyfrowych. Organizowane przez gminy - grantobiorców szkolenia odbywać się będzie według opracowanych przez 
operatorów i zatwierdzonych przez MC scenariuszy. Wybrana kompetencja podstawowa powinna być naturalnym 
elementem scenariusza, pasować do kontekstu tematyki. Przykładowo: korzystanie z poczty elektronicznej 
naturalnie wspiera zadanie rejestracji w serwisie społecznościowym. Fundacja nie narzuca grantobiorcom 
warunków: gminy mogą wybrać w zależności od swoich potrzeb od jednego do siedmiu spośród powyższych 
tematów, mogą też zorganizować w każdym z tych tematów dowolną liczbę szkoleń. Warunkiem jest zmieszczenie 
się w budżecie nie mniejszym niż 15 tys. zł i nie większym niż 150 tys. zł wynikającym z umowy między Fundacją 
(operatorem) i gminą (grantobiorcą). 
 
Wnioski mogą składać gminy z woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 7 921 600 zł na 
woj. wielkopolskie i zachodniopomorskie. Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości 15 000 – 150 000 zł. 
Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny 
koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. 
w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę 
grantu.  
Jedna gmina może starać się o jeden grant. Operator nie może wymagać od grantobiorców wnoszenia wkładu 
własnego. Grantobiorca może przeznaczyć maksymalnie 40% wartości grantu na wydatki na zakup sprzętu zgodnie 
z Wytycznymi dla zakupu sprzętu w projekcie. Grantobiorca przewidzi dalsze wykorzystanie zakupionego z grantu 
sprzętu w szkole, ośrodku doskonalenia nauczycieli. 
 
Termin składania wniosków trwa od 2 lipca 2018 do wyczerpania alokacji. Zainteresowane gminy proszone są 
o zgłaszanie się na adres Fundacji Promocji  Gmin Polskich. W zgłoszeniu należy podać nazwę  gminy i adres 
kontaktowy do osoby upoważnionej do rozmów na temat udziału w realizacji projektu.  Więcej informacji o 
konkursie znajdą Państwo na stronie Fundacji Promocji Gmin Polskich: Super GMINA http://www.fpgp.eu/ 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fpgp.eu/index.php?page=news&id=435 oraz 
https://cppc.gov.pl/konkursy-grantowe-3-1/  

 
 
 
 

mailto:fundacjapgp@gmail.com
mailto:fundacja@fpgp.eu
http://www.fpgp.eu/
http://www.fpgp.eu/index.php?page=news&id=435
https://cppc.gov.pl/konkursy-grantowe-3-1/
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Fundacja PZU 

al. Jana Pawła II 24,  
00-133 Warszawa 
tel. (22) 582 49 20 
fundacja@pzu.pl  

www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu 
 
 
 
 
Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych 
 
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. 
 
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 przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. Jeżeli kwota wnioskowana w trybie 
pozakonkursowym przekracza 100 000 zł, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do 
rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU. 
 

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

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

przesłanego pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami – 

aktualnym odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią statutu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy  
 
 

 
 
 

Fundacja TAURON 

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 
40-114 Katowice 

biuro@fundacjatauron.pl  
www.fundacjatauron.pl  

 
 
 

 
Granty Fundacji Tauron 

 
Celem Konkursu są działania na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz 
nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, 
sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji 
wolontariatu. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

mailto:fundacja@pzu.pl
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu
http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy
mailto:biuro@fundacjatauron.pl
http://www.fundacjatauron.pl/
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 tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość 
nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci 
i młodzieży, 

 wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami 
Fundacji, 

 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom  
i placówkom, 

 prowadzenie lub  wspieranie kampanii prospołecznych, 

 prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 

 organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych, 

 organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, 

 propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego, 

 finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub prawne wspieranie wszelkich podmiotów prawa, w tym osób 
fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji. 

 
Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne, instytucje, ośrodki i placówki.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została określona, 
podobnie jak maksymalna wysokość wnioskowanej kwoty.  
 
Termin składania wniosków – nabór na składane wnioski jest ciągły. Wnioskodawca przesyła na adres Fundacji 
wniosek o udzielenie pomocy w formie pisemnej, przedstawiając we wniosku przedmiot pomocy i jego 
uzasadnienie.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx  

 
 
 
 
 

Fundacja Techsoup 

ul. Aleje Ujazdowskie 37/3,3a,3b 
00-540 Warszawa 
tel. (22) 502 29 82 

technologie@technologie.org.pl  
www.technologie.org.pl 

 
 

 
 
Program TechSoup 
 
Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego 
za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób 
koszt infrastruktury technologicznej. Otrzymanie oprogramowania w taki sposób znacznie zmniejsza budżet 
organizacji wymagany na technologie i umożliwia wykorzystanie tych pieniędzy w działalności statutowej 
organizacji. Głównym zamiarem programu jest budowanie potencjału technologicznego w Trzecim Sektorze. 
 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. 

 
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. 

http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx
mailto:technologie@technologie.org.pl
http://www.technologie.org.pl/
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 W ciągu dwuletniego cyklu, organizacja może otrzymać maksymalnie 50 licencji na grupę tytułową dla aplikacji 
działających na pojedynczym komputerze (np. PC, Mac lub laptop) oraz licencji dostępu klienta (CAL), która 
zapewniają połączenie lub zarządzanie aplikacjami serwera. 

 Organizacja może pozyskać maksymalnie 5 produktów serwerowych w ciągu dwuletniego cyklu. Produkty  
te mogą należeć do jednej lub 5 grup tytułowych, o ile limit 10 grup tytułowych nie został przekroczony. 

 Dwuletni cykl na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft przez daną organizację rozpoczyna się wraz  
z otrzymaniem przez tę organizację pierwszej darowizny. Cykl trwa dwa lata kalendarzowe od daty 
rozpoczęcia. Po upływie dwóch lat pula dostępnych produktów automatycznie odnowi się na kolejne dwa lata  
i tak dalej. Na przykład, jeśli pierwszy cykl danej organizacji zaczyna się w dniu 12 października 2013 r., jej 
nowy cykl rozpocznie się w dniu 12 października 2015 r., a organizacja otrzyma do wykorzystania kolejną pulę 
10 grup tytułowych i 50 licencji na daną grupę. 

Dostawcy oprogramowania: Adobe, Cisco, EVK, iWebReader, Lefthand, Microsoft, SAP, Symantec Desktop, 
Symantec Enterprise Teleta, VidCom.pl. 
 
Termin składania wniosków: wnioski przyjmowane są na bieżąco. Sprzęt i oprogramowanie można uzyskać 
poprzez rejestrację organizacji na stronach internetowych www.technologie.org.pl, a po złożeniu zamówienia na 
adres organizacji zostanie wysłany e-mail z proformą. Na jej podstawie należy dokonać płatności. Tytuł przelewu 
powinien zawierać numer faktury proformy oraz numer zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji zalecamy 
wysłanie potwierdzenie płatności na adres: kkochowicz@techsoupglobal.org.   Po zaksięgowaniu wpłaty przez 
Program Technologie.org.pl zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Czas realizacji zależny jest od partnera 
programu. W przypadku Adobe, SAP, Symantec, Lefthand wynosi on do 4 dni roboczych. Dla Microsoft – do dwóch 
tygodni, Cisco – do 20 tygodni. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.technologie.org.pl/oprogramie  

 
 
 

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

ul. Zielna 37  
00-108 Warszawa  
tel. (22) 338 62 00  
fax (22) 338 62 01  
www.fwpn.org.pl   

fwpn@fwpn.org.pl  
 

 
 
Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja 
 
Celem Konkursu jest realizacja projektów polsko-niemieckich podnoszących jakość dwu- lub wielostronnych relacji 
poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszących kompetencje 
językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służących doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji 
kulturalnej, projekty inkluzyjne. 
 
Wnioski mogą składać polskie i niemieckie instytucje. 
 
Wysokość dotacji wynosi maksymalnie  80 000 zł /18 700 euro. Wnioskowane dofinansowanie może stanowić 
maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu. Wnioski o dotację powyżej 30 000 zł/ 7.000 € w priorytecie 
„edukacja” mogą być składane wyłącznie w ramach konkursu. 
 
Termin składania wniosków upływa 7 października 2018 r. Wniosek o dotację należy wypełnić i przesłać za 
pomocą Internetowego Systemy Obsługi Wniosków (ISOW). 

http://www.technologie.org.pl/
mailto:kkochowicz@techsoupglobal.org
http://www.technologie.org.pl/oprogramie
http://www.fwpn.org.pl/
mailto:fwpn@fwpn.org.pl
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Wysłanie wniosku za pomocą ISOW jest równoznaczne ze złożeniem wniosku (nie przyjmujemy wersji 
papierowej) 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-
dotacyjny-w-obszarze-edukacja-prnggw  

 
 
 
 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 
tel. (22) 369 29 00 
fax (22) 369 21 20 

kancelaria@gdos.gov.pl 
www.gdos.gov.pl  

 
 
 
 

Konkurs o Polską Nagrodę Krajobrazową „Krajobrazowe inspiracje IV” 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie polskiej kandydatury do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, która stanowi 
wyróżnienie wzorcowych inicjatyw i działań w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania 
krajobrazem. 
Zgłaszany projekt musi być w pełni ukończony i dostępny dla społeczeństwa przynajmniej 3 lata przed datą 
zakończenia Konkursu. 
 
W konkursie mogą uczestniczyć: 

 Organy lokalne i regionalne lub ich stowarzyszenia, które jako część polityki krajobrazowej opracowały środki w 
celu ochrony, zarządzania lub planowania krajobrazu, które okazały się długotrwałe i skuteczne, a zatem 
mogące służyć jako przykład dla innych organów terytorialnych w Europie, 

 Organizacje pozarządowe, które wniosły szczególnie znaczący wkład do ochrony, gospodarki lub planowania 
krajobrazu, 

 Władze transgraniczne, lokalne, regionalne lub stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych, pod warunkiem 
wspólnego zarządzania krajobrazem, którego dotyczyć ma Nagroda. 

 
Nagroda – poza główną Nagrodą, Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia projektom, które będą 
następnie promowane przez GDOŚ jako przykłady dobrych praktyk krajobrazowych.  
 
Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r. Kandydatury powinny być zgłaszane za pośrednictwem 
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, z załączonymi do niego następującymi materiałam i w formie 
cyfrowej na płycie CD-R lub DVD: 

 opis projektu (maksymalnie 20 stron) – format PDF, 

 zdjęcia (maksymalnie 10 sztuk) – format JPG, rozdzielczość 350dpi, 

 postery (maksymalnie 2 sztuki) – format PDF o wysokiej rozdzielczości lub JPG 350 dpi, 

 dodatkowo zaleca się załączyć film (maksymalnie 15 min) w formacie mpeg 2. 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 
Warszawa. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/polska-nagroda-krajobrazowa-2018  

 
 
 

http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-edukacja-prnggw
http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-edukacja-prnggw
mailto:kancelaria@gdos.gov.pl
http://www.gdos.gov.pl/
http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/polska-nagroda-krajobrazowa-2018
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Instytut Adama Mickiewicza 

ul. Mokotowska 25 
00-560 Warszawa 
tel. (22) 44 76 100 
fax (22) 44 76 152 
recepcja@iam.pl 

www.iam.pl 
 
 
 
Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy 
 
Celem Konkursu jest prezentacja polskiego tańca artystycznego z udziałem polskich tancerzy, choreografów, 
pedagogów i teoretyków tańca. W 2019 roku, w rezultacie otwartego konkursu, powstanie spektakl taneczny 
zbudowany wokół sylwetki i twórczości Poli Nireńskiej Realizacja i premiera w/w spektaklu odbędzie się w terminie 
1.03-30.06. 2019 roku. Po premierze, w okresie lipiec-listopad 2019 roku, spektakl ten zostanie zaprezentowany w 
ważniejszych centrach tańca w Europie. Pokazy SPEKTAKLU w 2019 roku planowane są w Czechach, Słowacji, 
Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Pokazom zagranicznym towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez twórców 
 i wykonawców spektaklu. 
 
Wnioski mogą składać osoby prawne (samorządowe instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenie lub podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą) z siedzibą w Polsce. 
Nagrody - zwycięska oferta zostanie nagrodzona w następujący sposób:  

 poprzez realizację projektu producenta przez organizatorów,  

 poprzez zawarcie umowy (o wartości maksymalnej 150 000 zł) dotyczącej przygotowania do realizacji 
zwycięskiej oferty.  

 
Termin składania wniosków upływa 30 września 2018 r. Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać na 
adres mailowy: eepap@iam.pl w formie plików PDF oraz pocztą na adres Centrum Kultury w Lublinie,  
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin z dopiskiem „Terytoria choreografii – Konkurs” (decyduje data stempla 
pocztowego). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://imit.org.pl/news/2499/57/Otwarty-konkurs-na-realizacje-spektaklu-
w-ramach-programu-Terytoria-choreografii-nowe-szlaki-awangardy-w-2019-roku.html  
 
 

 
 
 

International Visegrad Fund 

Kráľovské údolie 8 
 SK-811 02 Bratislava 

Slovak Republik 
visegradfund@visegradfund.org 

www.visegradfund.org 
 
 
 
Konkurs Grantów 
 
Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: 

 Kultura i wspólna tożsamość, 

 Edukacja i budowanie potencjału, 

mailto:recepcja@iam.pl
http://www.iam.pl/
http://imit.org.pl/news/2499/57/Otwarty-konkurs-na-realizacje-spektaklu-w-ramach-programu-Terytoria-choreografii-nowe-szlaki-awangardy-w-2019-roku.html
http://imit.org.pl/news/2499/57/Otwarty-konkurs-na-realizacje-spektaklu-w-ramach-programu-Terytoria-choreografii-nowe-szlaki-awangardy-w-2019-roku.html
mailto:visegradfund@visegradfund.org
http://www.visegradfund.org/
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 Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, 

 Wartości demokratyczne i media, 

 Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne, 

 Rozwój regionalny, środowisko i turystyka, 

 Rozwój społeczny. 
Maksymalny czas trwania projektów to 18 miesięcy. 
 
Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 3 mają siedziby w 3 różnych krajach 
wyszehradzkich: 

 organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe uczelnie, instytuty badawcze 
i naukowe oraz instytucje publiczne kwalifikują się jako partner wiodący (wnioskodawca) i partnerzy  
w konsorcjach, 

 prywatni przedsiębiorcy, firmy posiadające osobowość prawną, ale tylko w obszarach nie łączących się  
z codzienną działalnością. 

Współpraca transgraniczna przynajmniej 2 organizacji z 2 sąsiednich krajów V4 kwalifikuje się również do wsparcia 
dla projektów realizowanych w promieniu 40 km od granicy 
 
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu nie została wskazana. Projekty mogą liczyć na 
dofinansowane do 100% swojej wartości, chociaż jest to mniej prawdopodobne w przypadku projektu o wyższej 
wartości finansowej. Grantodawca zakłada refundację kosztów pośrednich do 15% wartości projektu. 
Dotacje wyszehradzkie z budżetami w wysokości 10 001 euro lub więcej wymagają audytu, który można jednak 
pokryć z budżetu projektu. 
 
Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online 
ostatecznie w dniu upływu terminu: 

 1 lutego 2018 r. 

 1 czerwca 2018 r. 

 1 października 2018 r. 
Rejestracja nowego wniosku jest możliwa każdorazowo około 30 dni przed terminem zakończenia naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/  

 
 
 
 
 

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

 Kultura i wspólna tożsamość, 

 Edukacja i budowanie potencjału, 

 Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, 

 Wartości demokratyczne i media, 

 Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne, 

 Rozwój regionalny, środowisko i turystyka, 

 Rozwój społeczny. 
Maksymalny czas trwania projektów to 18 miesięcy. Projekty muszą wyraźnie odnosić się do jednego z celów 
siedmiu obszarów tematycznych programu i być realizowane w regionie Partnerstwa Wschodniego UE lub na 
Bałkanach Zachodnich. 
 
Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 3 mają siedziby w 3 różnych krajach 
wyszehradzkich i 1 podmiotu z regionu Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 
Mołdawia i Ukraina) lub krajów Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, 
Czarnogóra, Serbia), niezależnie od wnioskodawcy: 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
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 organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe uczelnie, instytuty badawcze 
i naukowe oraz instytucje publiczne kwalifikują się jako partner wiodący (wnioskodawca) i partnerzy  
w konsorcjach, 

 prywatni przedsiębiorcy, firmy posiadające osobowość prawną, ale tylko w obszarach nie łączących się  
z codzienną działalnością. 

 
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu nie została wskazana. Projekty mogą liczyć na 
dofinansowane do 100% swojej wartości, chociaż jest to mniej prawdopodobne w przypadku projektu o wyższej 
wartości finansowej. Grantodawca zakłada refundację kosztów pośrednich do 15% wartości projektu. 
Dotacje wyszehradzkie z budżetami w wysokości 10 001 euro lub więcej wymagają audytu, który można jednak 
pokryć z budżetu projektu. 
 
Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online 
ostatecznie w dniu upływu terminu: 

 1 lutego 2018 r. 

 1 czerwca 2018 r. 

 1 października 2018 r. 
Rejestracja nowego wniosku jest możliwa każdorazowo około 30 dni przed terminem zakończenia naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/  

 
 
 
 
 

Konkurs Strategicznych Grantów 
 
Celem Konkursu jest wspieranie współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4) (Czechy, Węgry, 
Polska, Słowacja) poprzez wspieranie dużych projektów na rzecz zrównoważonej współpracy regionalnej  
i służących, min. rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, poprawie wzajemnej świadomości Społeczności V4  
i promowanie regionu V4 zgodnie z rocznymi priorytetami określonymi wspólnie przez obecną i nadchodzącą 
prezydencję V4 (kraj przewodniczącego Grupy Wyszehradzkiej). 
Każda propozycja projektu powinna zostać zidentyfikowana z tylko jednym obszarem zainteresowania i jednym 
konkretnym celem, który najlepiej odpowiada celom projektu. Pełną listę obszarów docelowych i celów każdego 
programu dotacyjnego można znaleźć na stronie internetowej Funduszu. 
Projekty powinny trwać od 12 do 36 miesięcy.  
 
Wnioski mogą składać konsorcja organizacji, z których przynajmniej 4 mają siedziby w 4 różnych krajach 
wyszehradzkich niezależnie od wnioskodawcy: 

 organizacje pozarządowe i społeczne, gminy i samorządy lokalne, szkoły, wyższe uczelnie, instytuty badawcze 
i naukowe oraz instytucje publiczne kwalifikują się jako partner wiodący (wnioskodawca) i partnerzy  
w konsorcjach, 

 prywatni przedsiębiorcy, firmy posiadające osobowość prawną, ale tylko w obszarach nie łączących się  
z codzienną działalnością. 

 
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu nie została wskazana. Projekty mogą liczyć na 
dofinansowane do 100% swojej wartości, chociaż jest to mniej prawdopodobne w przypadku projektu o wyższej 
wartości finansowej. Grantodawca zakłada refundację kosztów pośrednich do 15% wartości projektu. 
Dotacje wyszehradzkie z budżetami w wysokości 10 001 euro lub więcej wymagają audytu, który można jednak 
pokryć z budżetu projektu. 
 
Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online 
ostatecznie w dniu upływu terminu: 

 1 lutego 2018 r. 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/


 

- 46 - 
 

 1 czerwca 2018 r. 

 1 października 2018 r. 
Rejestracja nowego wniosku jest możliwa każdorazowo około 30 dni przed terminem zakończenia naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/  

 
 
 
 

 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

ul. Dereniowa 52/54 
02-776 Warszawa 
tel. (22) 641 15 01 
 fax (22) 641 15 65 
kbpn@kbpn.gov.pl  
www.kbpn.gov.pl  

 
 
 
 
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020  
Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym  
Cel Operacyjny nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi 
 
Celem Konkursu jest realizacja poniższych zadań: 

 Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych 
ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień: 
o 1. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i 

terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów 
profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy, 

o 2. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii w 
odniesieniu do uzależnień behawioralnych adresowanych do uczestników szkoleń certyfikowanych 
akredytowanych przez KBPN i PARPA, 

 Zadanie 5.2.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie 
problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w 
obszarze zdrowia publicznego: 
o 3. Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych 

do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego, 

 Zadanie 5.2.1 pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie przedstawicieli zawodów mających kontakt z 
osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi (m.in. osoby pracujące z dziećmi  
i młodzieżą, operatorzy gier losowych, pracownicy socjalni, itp.): 
o 4. Opracowanie modułu szkoleniowego obejmującego wiedzę z zakresu uzależnień behawioralnych 

zagrażających dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie szkolenia adresowanego do pracowników oświaty 
(nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych), 

o 5. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do operatorów gier losowych, 
ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie 
symptomów grania problemowego i patologicznego, 

 Zadanie 5.2.1 pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie innych działań ukierunkowanych  
na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, 
w tym m.in. wydanie publikacji, seminariów przeprowadzenie konferencji: 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/
mailto:kbpn@kbpn.gov.pl
http://www.kbpn.gov.pl/
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o 6. Opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów zawierających podstawowe informacje na temat 
uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających wnioski  
i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH, 

o 7. Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych  
do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy, 

o 8. Przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej problematyki 
związanej z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi, 

 Zadanie 5.2.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej 
dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym m.in. prowadzenie kampanii społecznych, 
wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych: 
o 9. Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym 

opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki 
uzależnień behawioralnych, 

o 10. Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nałogów behawioralnych – cykl artykułów 
w prasie o zasięgu ogólnopolskim, 

o 11. Organizacja cyklu regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi 
uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów 
tym zakresie, 

o 12. Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej na temat zagrożeń związanych 
 z e-uzależnieniami adresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, 

o 13. Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja kwartalnika „Serwis Informacyjny. Uzależnienia” 
obejmującego tematykę uzależnień, 

 Zadanie 5.2.2 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie telefonu zaufania w zakresie problematyki 
uzależnień behawioralnych: 
o 14. Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych, 

 Zadanie 5.2.2 pkt 3 i 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie strony internetowej upowszechniającej 
wiedzę dotyczącą uzależnień behawioralnych; prowadzenie poradni internetowej świadczącej pomoc  
w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych: 
o 15. Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującej problematykę 

dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz obsługę poradni internetowej w zakresie tej 
problematyki, 

 Zadanie 5.3.1.pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja działań służących podniesieniu poziomu 
wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, 
kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka: 
o 16. Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania 

uzależnieniom od hazardu lub innym uzależnieniom behawioralnym, 
o 17. Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki 

uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu, 

 Zadanie 5.3.2. Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie oferty programów wczesnej interwencji, 
profilaktyki selektywnej skierowanych do jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka: 
o 18. Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do 

osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, 
o 19. Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub 

innymi uzależnieniami behawioralnymi, 

 Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja 
społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. 
dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów 
oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom: 
o 20. Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, 

ich bliskich i rodzin, 
o 21. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych 

od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin, 
o 22. Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych adresowanych do osób 

uzależnionych behawioralnie i ich rodzin,  
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o 23. Kompleksowe centra pomocy dla osób uzależnionych od hazardu oraz innych uzależnień 
behawioralnych,  

 Zadanie 5.5. Narodowego Programu Zdrowia: Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - 
wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym 
związanych: 
o 24. Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień 

behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego, 
o 25. Przygotowanie zestawu narzędzi diagnostycznych identyfikujących problem nadużywania mediów 

elektronicznych przez dzieci i młodzież, 
o 26. Opracowanie metody wczesnej interwencji ukierunkowanej na rozpoznanie skali problemu  

e-uzależnień u nastolatków oraz przeprowadzenie procedury wczesnej interwencji ukierunkowanej na 
zmianę zachowania. 

 
Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot 
działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym 
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają 
dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach. Wnioskodawcy mogą 
ubiegać się o wspólne dofinansowanie realizacji zadania, jednak w takiej sytuacji wszyscy wnioskodawcy spełniać 
muszą wymagania określone powyżej oraz wymagania określone w poszczególnych zadaniach konkursowych. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 11 984 550 zł, 
odpowiednio: 

 1.  – 776 750 zł, 

 2. – 400 000 zł, 

 3. – 250 000 zł, 

 4. – 150 000 zł, 

 5. – 100 000 zł, 

 6. – 200 000 zł, 

 7. – 300 000 zł, 

 8. – 180 000 zł, 

 9. – 395 000 zł, 

 10. – 150 000 zł, 

 11. – 160 000 zł, 

 12. – 500 000 zł, 

 13. – 120 000 zł, 

 14. – 75 000 zł,  

 15. – 100 000 zł, 

 16. – 200 000 zł,  

 17. – 751 000 zł, 

 18. – 200 000 zł, 

 19. – 300 000 zł, 

 20. - 4 826 800 zł,  

 21. – 500 000 zł, 

 22. – 100 000 zł, 

 23. – 400 000 zł, 

 24. – 500 000 zł, 

 25. – 150 00 zł, 

 26. – 200 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 14 września 2018 r. Wnioski powinny być dostarczone w terminie do 
siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za 
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pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w polskiej 
placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy 
Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do 
piątku. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=7983181  

 
 
 
 
 

Kulczyk Foundation 

ul. Krucza 24/26 
00-526 Warszawa 
tel. (22) 522 31 31 

office@kulczykfoundation.org.pl 
www.kulczykfoundation.org.pl 

 
 
 

 
Konkurs grantowy Kulczyk Foundation – Edycja 2018/1 
Infrastruktura 
 
Celem Konkursu jest wspieranie tych inicjatyw, których owocem są inwestycje infrastrukturalne trwale zmieniające 
naszą rzeczywistość i mające ambicję stać się podstawą pozytywnej zmiany społecznej. Granty w Konkursie 
przyznawane są wyłącznie na projekty infrastrukturalne, to jest takie, w których Istotą projektu jest inwestycja 
związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych. 
 
Wnioski mogą składać wyłącznie stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa 
społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach jednej edycji rzeczonego konkursu wynosi może 
wynosić maksymalnie 100 000 zł. Maksymalna kwota, o którą może ubiegać się Wnioskodawca w ramach 
Konkursu wynosi 25 000 zł.  
 
Termin składania wniosków upływa: 

 wnioski w pierwszej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 marca 2018 r. do 
dnia 30 czerwca 2018 r., do godz. 23.59. Wnioski przesłane do dnia 30 czerwca 2016 r., do godz. 23.59, będą 
rozpatrywane do dnia 15 sierpnia 2018 r.  

 wnioski w drugiej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 lipca 2018 r. godz. 
00.01 do dnia 31 grudnia 2018 r., do godz. 23.59. Wnioski przesłane od dnia 1 lipca 2018 r. godz. 00.01 do 
dnia 31 grudnia 2018 r., do godz. 23.59, będą rozpatrywane do dnia 15 lutego 2019 r. 

Wnioski w Konkursie można składać wyłącznie za pośrednictwem:  

 poczty elektronicznej – wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: 
granty@kulczykfoundation.org.pl. W ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania adresat otrzyma mailowe 
potwierdzenie otrzymania wniosku przez Fundację, LUB  

 poczty tradycyjnej – wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 
24/26, 00-526 Warszawa, z dopiskiem: „Granty KF". 

 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://kulczykfoundation.org.pl/  

 
 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=7983181
mailto:office@kulczykfoundation.org.pl
http://www.kulczykfoundation.org.pl/
http://kulczykfoundation.org.pl/
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Mastermind Media Sp. z o.o.  

Al. Jerozolimskie 107 
02-011 Warszawa 
 tel. (22) 312 40 00 

fax (22) 250 29 63 
http://www.mastermind.pl/  

 
 
 
 
Dobro Wspólne 
 
Celem Konkursu jest wspieranie aktywności organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji kampanii 
reklamowych, a także aktywizowanie do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Ponadto, przyczynienie 
się do większej rozpoznawalności organizacji, maksymalizacji wpływów z darowizn i „1% podatku”, zaangażowanie 
nowych wolontariuszy. Cele będą realizowane poprzez przyznanie grantów usług organizacjom pożytku 
publicznego i innym podmiotom na realizację projektów reklamowych z zakresu: 

 wspierania aktywności na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, przestrzeni publicznej oraz jakości 
życia, 

 edukacji dzieci i młodzieży, 

 ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Wymienione działania stanowią jedynie przykłady i nie powinny być traktowane jako lista zamknięta ani aktywności 
preferowane. Projekt może dotyczyć zarówno jednego z ww. obszarów, jak i łączyć kilka z nich oraz poruszać inne 
istotne społecznie kwestie. Projekty mogą być skierowane do ogółu społeczeństwa, lokalnej społeczności Mogą 
dotyczyć wszystkich lub wybranych grup – np. dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin z małymi dziećmi. 
 
Wnioski mogą składać następujące podmioty: 

 organizacja pożytku publicznego, która posiada aktualny statut OPP i oznacza stan prawny organizacji 
(fundacji, stowarzyszenia, klubu sportowego itp.) która: spełnia wszystkie wymogi ustawy, aby zostać 
organizacją pożytku publicznego oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS), 

 grupa nieformalna (w tym także oddział terenowy organizacji nieposiadającej osobowości prawnej), w której 
imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub instytucja publiczna, 

 parafie i organizacje religijne. 
 
Wysokość dotacji nie została określona. W drugiej edycji Programu zostanie przyznanych maksymalnie 20 
grantów, po jednym dla organizacji. 
 
Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2018 r. W Programie rozpatrywane będą tylko te Wnioski, które 
zostaną poprawnie złożone przez formularz on-line na stronie internetowej www.mastermind.pl do 31.12.2018 roku 
do godziny 23:59.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mastermind.pl/dobrowspolne/  

 
 
 
 
 

http://www.mastermind.pl/
http://www.mastermind.pl/dobrowspolne/


  

 

- 51 - 
 

Ministerstwo Cyfryzacji 

ul. Królewska 27 
00-060 Warszawa 
tel. 222 500 110 
mc@mc.gov.pl 
www.mc.gov.pl     

 
 
 
 
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 
 
Celem OSE jest: 

 umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do internetu, 

 podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i nauczycieli w ramach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli; 

 umożliwienie wspomagania procesu kształcenia w szkole.  
 

Wnioski mogą składać szkoły znajdujące się na liście: https://ose.gov.pl/schools.  
 
Termin składania wniosków - Zgodnie z ustawą o OSE, NASK powinien zapewnić możliwość korzystania z 
szybkiego symetrycznego internetu 100Mb/s wszystkim szkołom kształcącym osoby niedorosłe. Zgodnie z 
posiadanymi informacjami szkół spełniających to kryterium jest około 30 tys. i mieszczą się one w blisko 19 500 
lokalizacjach. NASK ze względów operacyjnych nie jest w stanie podłączyć wszystkich szkół w pierwszym roku 
prowadzenia działalności OSE. Zostało więc przyjęte, iż w 2018 r. zrealizujemy przyłącza do 1 500 lokalizacji co 
powinno być równoznaczne z zapewnieniem szybkiego symetrycznego internetu do blisko 2 000 szkół. W kolejnych 
latach NASK zintensyfikuje prace i już w 2019 r. liczba podłączonych lokalizacji szkół powinna przekroczyć 12 700. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://ose.gov.pl/ oraz https://www.gov.pl/cyfryzacja/570-szkol-z-
szybkim-internetem-jeszcze-we-wrzesniu  

 
 
 
 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa 
tel. (22) 34 74 100 

informacja@men.gov.pl 
www.men.gov.pl 

 
 

 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie 
Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18 
Typ operacji: Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych 
rozwiązań 
 

mailto:mc@mc.gov.pl
http://www.mc.gov.pl/
https://ose.gov.pl/schools
https://ose.gov.pl/
https://www.gov.pl/cyfryzacja/570-szkol-z-szybkim-internetem-jeszcze-we-wrzesniu
https://www.gov.pl/cyfryzacja/570-szkol-z-szybkim-internetem-jeszcze-we-wrzesniu
mailto:informacja@men.gov.pl
http://www.men.gov.pl/
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Celem Konkursu jest przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego w oparciu o programy szkoleń opracowane w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, w tym: 

 opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania lokalnego rynku pracy i rynku kwalifikacji dla doradców 
edukacyjno-zawodowych, uwzględniających współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami rynku pracy, w 
tym publicznymi służbami zatrudnienia, 

 przygotowanie programów szkoleniowych, w tym e-learningowych dla doradców edukacyjno-zawodowych (w 
związku z uruchomieniem nowych instrumentów i narzędzi związanych z gromadzeniem i udostępnianiem 
informacji o możliwych do uzyskania kwalifikacjach), 

 przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, 

 przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i 
placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i 
dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.  

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia nauczycieli/osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach, czyli 
realizacja działań zaplanowanych w SzOOP w zakresie przygotowania kadry osób realizujących zadania z zakresu 
doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań 
organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań 
zintegrowanego systemu kwalifikacji. 
 
Wnioski mogą składać podmioty publiczne lub niepubliczne posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w 
organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów dla osób dorosłych dla minimum 500 osób łącznie (niebędących 
pracownikami tego podmiotu) lub zostanie zapewniony w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu 
posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 24 579 000 zł, w 
podziale na następujące obszary - makroregiony: 
I. makroregion – 5 980 000 zł: 

 województwo zachodniopomorskie, 

 województwo wielkopolskie, 

 województwo kujawsko-pomorskie, 

 województwo pomorskie, 
II. makroregion – 6 511 000 zł: 

 województwo warmińsko-mazurskie, 

 województwo mazowieckie, 

 województwo łódzkie, 

 województwo podlaskie, 
III. makroregion – 5 438 000 zł: 

 województwo lubuskie, 

 województwo dolnośląskie, 

 województwo opolskie, 

 województwo śląskie, 
IV. makroregion – 6 650 000 zł: 

 województwo lubelskie, 

 województwo małopolskie, 

 województwo podkarpackie, 

 województwo świętokrzyskie. 
Jeden projekt może obejmować tylko jeden z ww. makroregionów. Tym samym maksymalna wartość projektu nie 
może być wyższa niż wysokość środków przeznaczonych na dany makroregion wskazany powyżej. Maksymalny 
dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. 
 
Termin składania wniosków upływa do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów w ramach każdego z 4 makroregionów lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu (z zastrzeżeniem, że w 
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ramach danego makroregionu do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o 
dofinansowanie). Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:  

 I runda: od 30 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00,  

 II runda: od 17 sierpnia 2018 r. od godziny 9:00 do 31 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00,  

 III runda: od 5 września 2018 r. od godziny 9:00 do 19 września 2018 r. do godziny 12:00. 
Wnioski w ramach konkursu należy złożyć na obowiązującym formularzu, wyłącznie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru. Wnioski złożone w innej formie nie będą 
podlegały ocenie.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/214-rozwoj-narzedzi-dla-
uczenia-sie-przez-cale-zycie-6/  
 

 
 
 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
tel. 222 500 130 

kancelaria@mr.gov.pl   
www.miir.gov.pl  

 
 
 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 
Konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze 
planowania i zagospodarowania przestrzennego   
 
Celem Konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, których realizacja przyczyni się do wzmocnienia 
procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach konkursu 
zostaną wybrane do dofinansowania projekty grantowe,  
w rozumieniu art. 35 ustawy, spełniające kryteria określone w  rozdziale V niniejszego regulaminu. Zadaniem 
Beneficjentów wybranych w ramach konkursu będzie: 

 przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji 
społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach, 

 wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych. 
Założono, że łącznie w ramach wszystkich projektów wybranych do dofinansowanie zostanie przeprowadzonych 
350 konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach i przeszkolonych zostanie 1000 
pracowników gmin z zakresu partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych. 
 
Wnioski mogą składać organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1817). 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 30 000 000 zł. 
Poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa wynosi 100%. 
 
Termin składania wniosków upływa: 

 I runda - od 30 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. o godz. 14.00, 

 II runda - od 3 września 2018 r. do 28 września 2018 r. o godz. 14.00, 

 III runda - od 3 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. o godz. 14.00. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/214-rozwoj-narzedzi-dla-uczenia-sie-przez-cale-zycie-6/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/214-rozwoj-narzedzi-dla-uczenia-sie-przez-cale-zycie-6/
mailto:kancelaria@mr.gov.pl
http://www.miir.gov.pl/
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Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem 
systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-
procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-8/  

 
 
 

 
 
Program Mosty dla Regionów 
 
Celem Programu jest budowa przepraw w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, czyli na drogach 
gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Samorząd będzie mógł przeznaczyć rządową dotację na przygotowanie 
dokumentacji projektowej, czyli na: 

 opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych, 

 opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 
Wnioski mogą składać wszystkie samorządy, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. W programie znalazło się 
21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi około 2,3 miliarda 
zł. Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości przedsięwzięcia.  
 
Termin składania wniosków trwa od 16 sierpnia 2018 r. do 29 marca 2019 r. Wszystkie potrzebne dokumenty – 
ogłoszenie, wniosek, kryteria oceny - są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które 
będzie przyjmować wnioski. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/mosty-dla-regionow-
samorzady-moga-juz-szykowac-inwestycje/#v  

 
 
 
 
 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

ul. Klonowa 1 
00-909 Warszawa 
tel. (22) 68 40 212 
fax (22) 68 40 213 
www.mon.gov.pl 

 
 
 
 

Ławka Niepodległości dla samorządów 
 
Celem Konkursu jest realizacja zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę 
oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100. Rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. O przyznaniu dofinansowania zadecyduje wiele czynników, m.in. czy ławka zostanie 
zlokalizowana w miejscu powszechnie dostępnym, jak wysoki będzie wkład własny samorządu, czy propozycja 
nagrania dźwiękowego związanego z lokalną historią. Chodzi o to, aby multimedialna ławka, odtwarzająca nagrania 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-8/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-8/
https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/mosty-dla-regionow-samorzady-moga-juz-szykowac-inwestycje/#v
https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/mosty-dla-regionow-samorzady-moga-juz-szykowac-inwestycje/#v
http://www.mon.gov.pl/
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dotyczące tradycji oręża polskiego i wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości, była związana z lokalną 
społecznością. 

 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 4 200 000 zł. MON 
przekaże gotowy projekt Ławki Niepodległości i sfinansuje nawet 80% kosztów jego realizacji. Samorząd musi 
pokryć przynajmniej 20% z środków własnych. Dofinansowanie może sięgnąć nawet 30 000 zł, a zadanie w jego 
ramach musi zostać zrealizowane do 31 grudnia 2018. 
 
Termin składania wniosków upływa 10 września 2018 r. Oferty należy przesyłać w jednym egzemplarzu na 
adres: dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, al. Niepodległości 
218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Ławka Niepodległości dla samorządów”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/konkurs-lawka-niepodleglosci/lawka-
niepodleglosci-dla-samorzadow-1032548y/  
 

 
 
 
Strzelnica w powiecie 
 
Celem Konkursu jest dofinansowanie zadań związanych z budową lub remontem strzelnic umożliwiających 
prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków 
organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Rzeczpospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy uzbrojonych niewchodzących 
w skład tych Sił. 

 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 40 000 000 zł. 
Wymagany jest obowiązkowy wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego w wysokości minimum 20% 
całkowitego kosztu realizacji zadania. 
 
Termin składania wniosków upływa 21 września 2018 r. Oferty należy przesyłać w jednym egzemplarzu na 
adres: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, al. Niepodległości 
218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem na kopercie KONKURS NA BUDOWĘ lub REMONT STRZELNICY NR 
1/2018/WWzS. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/konkurs-strzelnica-w-
powiecie/ogloszenie-o-konkursie-103254680/  
 

 
 

 
 
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie  
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej pn. 11 listopada – Niepodległa 
 
Celem Konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych przede wszystkim na uczczenie 100 rocznicy Odzyskania 
przez Polskę niepodległości, w tym m.in. na: 

 wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków, poprzez realizację 
przedsięwzięć związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości; 

 wzmocnieniu poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, 

 przywróceniu etosu żołnierza Wojska Polskiego, 

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/konkurs-lawka-niepodleglosci/lawka-niepodleglosci-dla-samorzadow-1032548y/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/konkurs-lawka-niepodleglosci/lawka-niepodleglosci-dla-samorzadow-1032548y/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/konkurs-strzelnica-w-powiecie/ogloszenie-o-konkursie-103254680/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/konkurs-strzelnica-w-powiecie/ogloszenie-o-konkursie-103254680/
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 wzroście poczucia tożsamości narodowej i identyfikacji wojska z tradycjami narodowymi i orężnymi, 

 zwiększeniu poczucia tożsamości narodowej w społeczeństwie, jego wiedzy o Siłach Zbrojnych oraz 
identyfikacji z wojskiem, 

 zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym bohaterskich czynach Żołnierzy 
Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny. 

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu: 

 programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, lekcje patriotyzmu, debaty, 
wycieczki, konkursy historyczne, gry), 

 zajęć patriotyczno-sportowe (np. biegi niepodległościowe, spartakiady, mitingi), 

 przedsięwzięcia patriotyczno-kulturalne (np. wieczornice, pikniki, festyny, inscenizacje historyczne, 
rekonstrukcje historyczne, produkcje filmowe, spektakle historyczne. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie. Podmioty uprawnione 
do składania ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. 
Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego nie mogą być obciążone zaległymi należnościami 
publicznoprawnymi oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne o zwrot tych należności.  
Podmioty uprawnione mogą składać ofertę wspólną, (co najmniej 2 organizacje uprawnione). Oferta wspólna 
powinna zawierać dodatkowe, w stosunku do oferty składanej przez jeden podmiot, informacje tj. sposób 
reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie, jakie działania w ramach realizacji zadania 
wykonywać będą poszczególne podmioty, co winno być odzwierciedlone w kosztorysie zadania. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 5 000 000 zł. 
Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji. 
 
Termin składania wniosków upływa 10 września 2018 r. o 16:15. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w 
zamkniętej kopercie, opatrzonej informacją „Otwarty Konkurs Ofert Nr ewid. 9/2018/WD/DEKiD”, należy złożyć w 
Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy al. Niepodległości 218 
(wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON,  
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-
ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-92018wddekid-103257698q/ 
 
 

 
 
 
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa  
i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Celem Konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na: 

 zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach 
proobronnych, 

 wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów 
działających na rzecz obronności, 

 doskonalenie zawodowe i rozwój kompetencji nauczycieli i koordynatorów klas mundurowych 
zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony 
Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych", 

 kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i 
służby w Wojskach Obrony Terytorialnej poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, obozów, kursów, 
warsztatów oraz innych przedsięwzięć o charakterze proobronnym. 

 

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-92018wddekid-103257698q/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-92018wddekid-103257698q/
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Wnioski mogą składać podmioty spełniające następujące kryteria: 

 posiadanie doświadczenia w realizacji zadań o charakterze proobronnym oraz potencjału osobowego i 
rzeczowego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia, 

 prowadzenie działalności statutowej w danym obszarze. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 2 000 000 zł. 
Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji.  
 
Termin składania wniosków upływa 20 września 2018 r. o 16:15. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w 
zamkniętej kopercie, opatrzonej informacją „Otwarty Konkurs Ofert Nr ewid. 10/2018/WD/DEKiD”, należy złożyć w 
Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy al. Niepodległości 218 
(wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON,  
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-
ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-102018wddekid-103254798j/  

 
 
 
 
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00 - 513 Warszawa 
tel. (22) 661 10 00 
fax (22) 661 13 36 
info@mpips.gov.pl   
www.mpips.gov.pl  

 
 

 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb 
do potrzeb rynku pracy 
Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/18 
 
Celem Konkursu jest przygotowanie publicznych służb zatrudnienia do obsługi imigrantów poprzez stworzenie 
zestawu wytycznych i praktycznych narzędzi możliwych do zastosowania w kontekście obowiązującego prawa, jak 
również uwzględniających odmienności kulturowe. Przyczyni się to do zwiększenia szans cudzoziemców na 
integrację na rynku pracy, jak i zapewnienia komfortu pracy pracownikom pup-ów. 

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, 

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, 

 organizacje pozarządowe, 

 podmioty ekonomii społecznej, 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, 

 instytucje szkoleniowe, 

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-102018wddekid-103254798j/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-102018wddekid-103254798j/
mailto:info@mpips.gov.pl
http://www.mpips.gov.pl/
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 uczelnie wyższe, 

 agencje zatrudnienia.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 1 500 000 zł. 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%. 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 
84,28%. 
W konkursie nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy do realizacji projektu. Do dofinansowania zostanie 
wybrany 1 projekt. 
 
Termin składania wniosków upływa 15 października 2018 r. o godz. 12:00. Wnioski należy składać tylko w 
formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego 
na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą 
przyjmowane od 1.10.2018 r. (od godz. 0.00). 
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie 
obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. Wnioski złożone po terminie wskazanym przez IOK w regulaminie 
konkursu nie są rozpatrywane. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-modernizacja-
publicznych-i-niepublicznych-sluzb-zatrudnienia-oraz-lepsze-dostosowanie-ich-do-potrzeb-rynku-pracy-22/  
 

 
 
 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 
Konkurs nr 02.09.00-IP.03-00-006/18 pt. „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, 
konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w 
funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku 
komercyjnym” 
 
Celem Konkursu jest wyłonienie 4 projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad 
ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na 
franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski. 
 
Wnioski mogą składać Podmioty Ekonomii Społecznej. Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 
podmiotem ekonomii społecznej jest: 

 przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.), 

 podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym: 
o CIS i KIS, 
o ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), 

 organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub spółka non 
profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie 
więcej niż 50%, 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-modernizacja-publicznych-i-niepublicznych-sluzb-zatrudnienia-oraz-lepsze-dostosowanie-ich-do-potrzeb-rynku-pracy-22/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-modernizacja-publicznych-i-niepublicznych-sluzb-zatrudnienia-oraz-lepsze-dostosowanie-ich-do-potrzeb-rynku-pracy-22/
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 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające  
w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.). 

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 8 000 000 zł. 
Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.  
 
Termin składania wniosków upływa 20 września 2018 r. Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie 
internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.  
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie 
obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. Wnioski złożone po terminie wskazanym przez IOK w regulaminie 
konkursu nie są rozpatrywane. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.power.gov.pl/nabory/1-171/  

 
 
 

 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy 
Konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18  
 
Celem Konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz 
w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia. 

 
Wnioski mogą składać partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników  
w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), 
ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112,poz. 979, z póżn.zm.) i ustawy z dnia 23 maja 
1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014r., poz. 167). 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 5 250 000 zł. 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Wymagany wkład własny Wnioskodawcy 
do realizacji projektu wynosi co najmniej 3% liczonych od całkowitej wartości projektu. Zakłada się, iż średni koszt 
przypadający na 1 badanie lub 1 analizę w projekcie wynosi nie więcej niż 250 000 zł. Maksymalna wartość 
projektu wynosi 750 000 zł.  
 
Termin składania wniosków upływa odpowiednio dla rundy: 

 I runda: 30 września 2018 r. – 31 października 2018 r.  (do godz. 12:00) 

 II runda: 31 października 2018 r (od godz. 12:01) - 30 listopada 2018 r. (do godz. 12:00) 

 III runda: 30 listopada 2018 r. (od godz. 12:01) – 31 grudnia 2018 r. (do godz. 12:00) 
Liczba rund konkursowych uzależniona będzie m.in. od liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie 
oraz stopnia wykorzystania pozostałej do rozdysponowania alokacji. 
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków 
Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/220-wysokiej-jakosci-
dialog-spoleczny-w-zakresie-dostosowania-systemow-edukacji-i-szkolenia-do-potrzeb-rynku-pracy-1/  

 
 
 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-171/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/220-wysokiej-jakosci-dialog-spoleczny-w-zakresie-dostosowania-systemow-edukacji-i-szkolenia-do-potrzeb-rynku-pracy-1/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/220-wysokiej-jakosci-dialog-spoleczny-w-zakresie-dostosowania-systemow-edukacji-i-szkolenia-do-potrzeb-rynku-pracy-1/
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Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 
 
Celem Konkursu jest przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018, by uhonorować 
te podmioty, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane 
certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. 
Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie 
stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej do promocji swojej działalności. 
W ramach pierwszej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w dwóch kategoriach: 

 Kategoria I. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych; 

 Kategoria II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
Wnioski mogą składać  podmioty, posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą od 
co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, podmioty startujące w Kategorii II nie 
mogą zalegać ze spłatą zobowiązania, przy pomocy którego zrealizowały przedsięwzięcie. 
 
Nagrody: 

 za zajęcie 1 - 3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł, 

 za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł. 
W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, 
szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą 
możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub 
doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe. 
 
Termin składania wniosków upływa 12 września 2018 r. Wszyscy zainteresowani udziałem powinni wypełnić 
formularz zgłoszeniowy razem z ewentualnymi załącznikami i przesłać go: 
w formie plików edytowalnych oraz skanów na adres poczty elektronicznej znakijakosci2018@mrpips.gov.pl z 
podaniem nazwy aplikującego podmiotu w tytule e-maila 
w formie papierowych, podpisanych dokumentów na adres: 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, ul. Nowogrodzka 
1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”. Decyduje data 
stempla pocztowego. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znaki,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2018,-
,ogloszenie,konkursu,4076.html 

 
 
 
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

ul. Senatorska 14 
00-082 Warszawa 
tel. (22) 244 31 42 
 fax (22) 244 32 55  

dskm@msport.gov.pl 
www.msport.gov.pl  

 
 
 
 

Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników 
kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach 
świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 roku 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znaki,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2018,-,ogloszenie,konkursu,4076.html
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znaki,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2018,-,ogloszenie,konkursu,4076.html
mailto:dskm@msport.gov.pl
http://www.msport.gov.pl/
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Celem Programu jest: 

 stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, 
posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych, w tym uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej 
oraz zdobycie medali i punktów, 

 umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych, krajowych w celu osiągnięcia wysokich 
rezultatów sportowych, w tym uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej oraz zdobycie medali i punktów, 

 zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest 
nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym. 

Minister przyznaje w ramach posiadanych środków z budżetu państwa dofinansowanie na zadania związane z 
przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i 
udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich. 
W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania: 

 przygotowania do Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata 
i Europy w zimowych sportach olimpijskich w roku 2018, 

 przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy 
w letnich sportach olimpijskich w roku 2018. 

 
Wnioski mogą składać: 

 polskie związki sportowe, 

 Polski Komitet Olimpijski.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 113 484 000 zł. 
Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych i środków 
pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% kosztów ogółem. Wkład ten nie może być finansowany 
ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań. 
Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zadania, nie może przekroczyć: 

 15% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji – w przypadku otrzymania przez pzs dotacji w wysokości do  
8 000 000 zł, 

 10% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji – w przypadku otrzymania przez pzs dotacji w wysokości 
powyżej 8 000 000 zł. 
 

Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie MSiT 
lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na 
adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP. 2. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres 
oferenta oraz nazwę zadania z adnotacją Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2017-
rok/2185,Nabor-ofert-Program-dofinansowania-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z.html  

 
 
 
 
 

Program dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do 
udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
 
Celem Programu jest: 

 stworzenie optymalnych warunków szkolenia zawodnikom kadry narodowej, o dużym potencjale sportowym, 
posiadającym szansę na osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych oraz zdobycie medali i punktów, 

 umożliwienie udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych, krajowych w celu osiągnięcia wysokich 
rezultatów sportowych oraz zdobycie medali i punktów, 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2017-rok/2185,Nabor-ofert-Program-dofinansowania-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2017-rok/2185,Nabor-ofert-Program-dofinansowania-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z.html
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 zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, który jest 
nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym. 

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania: 

 przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy 
w letnich sportach olimpijskich w roku 2018 - celem zadania jest awans Polski w rankingach punktowych oraz 
zwiększenie potencjału medalowego wyrażającego się liczbą zawodników zakwalifikowanych do grup szkolenia 
olimpijskiego A1 i A2, 

 przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy 
w zimowych sportach olimpijskich w roku 2018 - celem zadania jest awans Polski w rankingach punktowych 
oraz zwiększenie potencjału medalowego wyrażającego się liczbą zawodników zakwalifikowanych do grup 
szkolenia olimpijskiego A1 i A2. 
 

Wnioski mogą składać: 

 polskie związki sportowe, 

 Polski Komitet Olimpijski.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 20 000 000 zł. 
Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych i środków 
pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% kosztów ogółem. Wkład ten nie może być finansowany 
ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań. Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do 
realizacji zadania, nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji. Minister, na podstawie 
sporządzonej po przeanalizowaniu przesłanych wniosków opinii Komisji, określi wysokość dofinansowania dla 
poszczególnych podmiotów. Wysokość dofinansowania dla pojedynczego podmiotu jest nie mniejsza niż 47 500 zł i 
nie większa 2 650 000 zł.  
 
Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać  
w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej decyzji Ministra Sportu i Turystyki w siedzibie MSiT 
lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na 
adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-
rok/2271,Nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-dofinansowania-realizacji-zadan-zwiazanych-z-pr.html  

 
 
 

 
 
Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania 
szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r. 
 
Celem Konkursu jest: 

 zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie 
przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach 
świata i 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 Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk 
paraolimpijskich i igrzysk głuchych. 

 
Wnioski mogą składać: 

 polskie związki sportowe, 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-rok/2271,Nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-dofinansowania-realizacji-zadan-zwiazanych-z-pr.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-rok/2271,Nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-dofinansowania-realizacji-zadan-zwiazanych-z-pr.html
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 stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych 
(dalej „stowarzyszenie”).  

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 20 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie MSiT 
lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1481) na adres siedziby MSiT. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy oraz 
nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-
niepelnospr/2018-rok/2203,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-
obs.html  

 
 

 
 
Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży 
 
Celem Konkursu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. 
kategoriach wiekowych oraz stworzenie możliwości na 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: 
o szkoleniem centralnym zawodników obejmującym: 

- szkolenie zawodników kadry narodowej, zwanej dalej „KN”, mające na celu przygotowanie do 
współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy, 
- udział reprezentacji Polski w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata, 
mistrzostwach Europy w młodzieżowych kategoriach wiekowych, 

o szkoleniem zawodników obejmującym: 
- szkolenie młodzieży w publicznych lub niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego zwane dalej 
odpowiednio „SMS” lub „NSMS”, 
- udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych, 

o ośrodkowym szkoleniem zawodników obejmującym: 
- szkolenie młodzieży w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs, zwanych dalej 
„OSSM”, 
- udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych. 
współzawodnictwo sportowe: 

o Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich (dalej również jako „MIO”), 
o Akademickich Mistrzostwach Świata, w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich 

(dalej również jako „AMŚ”), 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2203,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2203,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2203,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html
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 organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej - w ramach zadania 
dofinansowaniu podlegają działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem 
w Polsce zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich. 
 

Wnioski mogą składać: 

 polskie związki sportowe,  

 Polski Komitet Olimpijski,  

 stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej 
zwane dalej „stowarzyszeniami”. 
  

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 119 000 000 zł,  
w tym na realizację działania związanego z: 

 udziałem w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, przeznacza się kwotę 500 000 zł, 

 udziałem w Akademickich Mistrzostwach Świata, przeznacza się kwotę 2 500 000 zł, 

 organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przeznacza się kwotę 
500 000 zł. 

Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% równowartości kwoty kosztów bezpośrednich 
przyznanego dofinansowania. 
 
Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie MSiT, 
lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na 
adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP MSiT. Na kopercie należy zamieścić nazwę zadania 
oraz nazwę i adres Wnioskodawcy z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej – Departament Sportu Wyczynowego”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
mlodziezowy/2018/2217,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-
wspolza.html  

 
 
 
 

Program dofinansowania ze środków FRKF w roku 2018 r. zadań z obszaru wspierania szkolenia 
sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w 
ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego 
 
Celem Programu jest:  

 zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez 
doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej, gimnazjum, w szkole 
ponadgimnazjalnej lub w szkole ponadpodstawowej w sportach, o których mowa w rozdziale II, 

 zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do 
zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym, 

 kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków, 

 w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 

 upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, 
szkół i środowisk. 

Szkoleniem mogą być objęci uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub 
ponadgimnazjalnej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu, zwani dalej 
„Zawodnikami”. 
W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo 
w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w następujących sportach: 

 piłce ręcznej, 

 piłce siatkowej, 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2217,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2217,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2217,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
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 koszykówce, 

 lekkiej atletyce, 

 kolarstwie, 

 hokeju na lodzie. 
 
Wnioski mogą składać: 

 polskie związki sportowe, 

 stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie 
młodzieży w danym sporcie.  

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 27 000 000 zł. 
Wysokość dofinansowania dla pojedynczego podmiotu będzie nie mniejsza niż 500 000 zł i nie większa niż 10 
000 000 zł. Wniosek musi określać finansowy wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania, w wysokości co 
najmniej 5% wnioskowanej dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w 
ramach innych zadań. Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich 
przyznanego dofinansowania. 
 
Termin składania wniosków upływa 30 września 2018 r. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie MSiT, lub 
przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ww. ustawy Prawo pocztowe na adres Ministerstwa Sportu i 
Turystyki podany w BIP. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę zadania z 
adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - DSW”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-
.html  

 
 
 
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa 
tel. 222 500 112 

fax (22) 601 39 88 
www.mswia.gov.pl  

 
 
 
 
Aktywny senior to bezpieczny senior 
 
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie 
seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo. Tematyka spotu filmowego, w ramach przygotowywanego 
programu „Aktywny senior to bezpieczny senior”, ma być związana w szczególności z:  

 promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu 
na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych,  

 uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia 
(wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatrucia czadem),  

 aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej. 
Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć 
reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed 
przestępstwami, zatruciami czadem).  

 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2262,Program-dofinansowania-ze-srodkow-FRKF-w-roku-2018-r-zadan-z-obszaru-wspierania-.html
http://www.mswia.gov.pl/
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Wnioski mogą składać  osoby, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w 
organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem  
z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy. 
 
Nagrody:  
Przyznane zostaną nagrody rzeczowe za Pierwsze (kamera cyfrowa), Drugie (aparat cyfrowy) i Trzecie miejsce 
(mini wieża), po jednej nagrodzie dla zespołu. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród 
lub wyróżnień. 
 
Termin składania wniosków upływa 17 września 2018 r. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD 
do na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z 
dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. 
Rakowiecka 2 ) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa 
oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-
Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html  
 
 

 
 
 

Ministerstwo Zdrowia 

ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 
tel. (22) 634 96 00 

kancelaria@mz.gov.pl  
www.mz.gov.pl 

 
 
 
 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 
Cel Operacyjny 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa 
Działanie 1. Działania promujące właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną 
Poddziałanie 1.4. Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania 
nadwagi i otyłości 
Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej 
 
Celem Konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na utrzymaniu i 
wsparciu platformy e-learningowej utworzonej w ramach realizacji ww. zadania w latach 2016-2017. Platforma 
składa się z cyklu szkoleń poświęconych tematyce zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Aktualnie 
szkolenia skierowane są do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i położnych oraz kadry 
zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia. 
W ramach realizacji zadania oczekuje się obsługi i administracji platformy e-learningowej do 31 grudnia 2020 r. oraz 
wypełnienia platformy dodatkowymi treściami merytorycznymi opracowanymi przez Oferenta tzn. zaplanowanym 
cyklem szkoleń skierowanym do pracowników ochrony zdrowia.  Szkolenia e-learningowe powinny kłaść 
szczególny nacisk na kwestie związane z żywieniem i aktywnością fizyczną oraz ich rolą w prewencji chorób 
cywilizacyjnych.  
Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej. 

 
Wnioski mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych 
zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, 

http://mswia.gov.pl/download/1/34620/regulamin.pdf
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html
mailto:kancelaria@mz.gov.pl
http://www.mz.gov.pl/
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o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 225 000 zł. 
Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%.  

 
Termin składania wniosków upływa dnia 10 września 2018 r. Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz 
z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie na adres: Ministerstwo 
Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego, ul. Miodowa 15, 00‑952 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs 
NPZ na rok 2018, zadanie: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywienia i 
aktywności fizycznej, nr konkursu NPZ.CO1.1.4.1_2018_platforma. 
Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15. O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do 
Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/zdrowie/14-rozwoj-kompetencji-osob-
uczestniczacych-w-zadaniach-na-rzecz-ograniczania-wystepowania-nadwagi-i-otylosci-celu-operacyjnego-1-
poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa  
 
 

 
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia 
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp 
do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 
Konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18 
Typ projektów: Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak 
również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu 
wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia 
 
Celem Konkursu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie 
kwalifikacji pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju zdolności z obszaru HTA, kompetencji zarządczych, kontroli oraz organizacji badań klinicznych. W ramach 
konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują szkolenia pracowników administracyjnych i 
zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące 
poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących 
obszarów tematycznych (zgodnie z kryterium dostępu nr 2 co najmniej 2 z niżej wymienionych):         

 szkolenia dedykowane pracownikom pionów administracyjno-technicznych i finansowych podmiotów 
leczniczych z zakresu HB - HTA (Hospital Based Health Technology Assessment),     

 szkolenia z zakresu metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi, 

 szkolenia z zakresie zarządzania finansowego, operacyjnego oraz zarządzania personelem podmiotów 
leczniczych oraz wykorzystywania map potrzeb zdrowotnych, 

 szkolenia zwiększające kompetencje pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego 
oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego (w 
szczególności w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym). 

 
Wnioski mogą składać: 

 uczelnia wyższa kształcąca na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym lub pielęgniarstwo lub/ i 
położnictwo lub zdrowie publiczne lub/i ekonomia lub/i zarzadzanie i nie posiada negatywnej oceny PKA na ww. 
kierunkach oraz nie jest w stanie likwidacji w chwili składania wniosku o dofinansowanie 

https://www.gov.pl/zdrowie/14-rozwoj-kompetencji-osob-uczestniczacych-w-zadaniach-na-rzecz-ograniczania-wystepowania-nadwagi-i-otylosci-celu-operacyjnego-1-poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa
https://www.gov.pl/zdrowie/14-rozwoj-kompetencji-osob-uczestniczacych-w-zadaniach-na-rzecz-ograniczania-wystepowania-nadwagi-i-otylosci-celu-operacyjnego-1-poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa
https://www.gov.pl/zdrowie/14-rozwoj-kompetencji-osob-uczestniczacych-w-zadaniach-na-rzecz-ograniczania-wystepowania-nadwagi-i-otylosci-celu-operacyjnego-1-poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa
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lub         

 podmiot prowadzący działalność szkoleniową, który w ostatnich 3 latach kalendarzowych poprzedzających rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przeszkolił co najmniej 100 osób – pracowników podmiotów 
leczniczych lub pracowników organów założycielskich - w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia lub zdrowia 
publicznego.  

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 20 000 000 zł. 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.  
 
Termin składania wniosków upływa 22 października 2018 r. Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie 
dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. 
Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji SOWA. System ten dostępny jest z poziomu 
przeglądarki internetowej pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl. Każdy użytkownik systemu musi posiadać 
aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy (beneficjenci) zakładają konto samodzielnie wchodząc w systemie na 
zakładkę Załóż konto. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-dzialania-
projakosciowe-i-rozwiazania-organizacyjne-w-systemie-ochrony-zdrowia-ulatwiajace-dostep-do-niedrogich-
trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych-4/  
 

 
 

 
 

Narodowe Centrum Kultury 

ul. Płocka 13 
01-231 Warszawa 
tel. (22) 21 00 100 
fax (22) 21 00 101 

nck@nck.pl 
www.nck.pl 

 
 
 
 

Kultura – Interwencje 2018 
 
Celem Konkursu jest: 

 organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z 
katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań 
animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, 

 organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk 
kulturalnych/uczestnictwa w kulturze,  

 nagrania audio/video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w 
tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i 
słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz 
popularyzowanie dorobku kultury, 

 organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych, 

 organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub 
ogólnokrajowym, 

 organizacja uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym. 
 

 
 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-dzialania-projakosciowe-i-rozwiazania-organizacyjne-w-systemie-ochrony-zdrowia-ulatwiajace-dostep-do-niedrogich-trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych-4/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-dzialania-projakosciowe-i-rozwiazania-organizacyjne-w-systemie-ochrony-zdrowia-ulatwiajace-dostep-do-niedrogich-trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych-4/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-dzialania-projakosciowe-i-rozwiazania-organizacyjne-w-systemie-ochrony-zdrowia-ulatwiajace-dostep-do-niedrogich-trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych-4/
mailto:nck@%E2%80%8Bnck.%E2%80%8Bpl
http://www.nck.pl/
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Wnioski mogą składać: 

 samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji 
współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), 

 organizacje pozarządowe.  
 
Wysokość dotacji: 

 dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania, 

 minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, 

 maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 300 000 zł.  
 
Termin składania wniosków upływa dla kolejnych naborów odpowiednio: 

 do 14 lutego 2018 r., 

 do 15 maja 2018 r., 

 do 16 lipca 2018 r., 

 do 14 września 2018 r. 
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://eboi.nck.pl/.Wwarunkiem rozpatrzenia wniosku, złożonego 
przez wnioskodawców nieużywających bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu, jest dostarczenie w jednym egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1 na adres: 
Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Kultura – Interwencje nabór 
….”. W przypadku Potwierdzenia złożenia wniosku przesyłanego drogą pocztową o przyjęciu wniosku decyduje 
data stempla pocztowego. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-
nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-kultura--interwencje-2018-
rozpoczety-  

 
 
 
 

Narodowy Bank Polski 

Centrala NBP 
ul. Świętokrzyska 11/21 

00-919 Warszawa 
tel. (22) 653 10 00  

www.nbp.pl  
 
 
 
 
Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej 
 
Celem Konkursu jest: 

 upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających 
jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, 

 zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki 
pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych), 

 kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, 

 upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

https://eboi.nck.pl/
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-kultura--interwencje-2018-rozpoczety-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-kultura--interwencje-2018-rozpoczety-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-kultura--interwencje-2018-rozpoczety-
http://www.nbp.pl/
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 przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji 
finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych, 

 popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza, 

 promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego  
z rozwojem gospodarczym. 

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. 
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady 
przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. 
 
Wnioski mogą składać 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 przeznaczonej do dofinansowania pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 30 000 zł. NBP 
nie finansuje projektów w 100%, tylko udziela częściowego dofinansowania, dlatego Wnioskodawca jest 
zobowiązany zapewnić wkład własny bądź uzupełnić dofinansowanie z innych źródeł. 
 
Termin składania wniosków: wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 
dni przed datą rozpoczęcia projektu. Aby wypełnić wniosek, należy korzystać z najnowszej wersji jednej z 
przeglądarek internetowych, sugerowaną jest Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej. Informacje nt. instalacji 
najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj: Firefox, Internet Explorer, Chrome. 
Aby ubiegać się o dofinansowanie projektów, należy wypełnić formularz wniosku i przesłać go w formie papierowej 
do właściwego terytorialnie Oddziału Okręgowego NBP (w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu  
i Zielonej Górze). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp 

 
 
 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

ul. Konstruktorska 3a  
02–673 Warszawa 
tel. (22) 45 90 000  
fax (22) 45 90 101 

fundusz@nfosigw.gov.pl 
www.nfosigw.gov.pl 

 
 
 

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
mailto:imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/
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Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
 
Celem Konkursu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, 
zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Kwalifikowane 
działania w ramach części I to m.in.: 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie dotyczącym 
przetwarzania osadów ściekowych), 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres przedsięwzięć 
zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji) 
wraz z budową przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia będącego 
przedmiotem wniosku. 
 

W zakresie przyłączy budynków wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo - 
gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty 
mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności 
publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim 
lub wodnym śródlądowym, oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji; za budynki 
użyteczności publicznej uznaje się także budynki biurowe lub socjalne. Pomocą nie są objęte niezabudowane 
działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli posesji 
wskazanych do wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej) ponosi Beneficjent.  
Dodatkowo, w przypadku realizacji kompleksowych przedsięwzięć w ich zakres może zostać włączona budowa  
i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, pod warunkiem przyczyniania 
się do wypełnienia Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz spełniania 
warunków, iż co najmniej 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia dotyczy kanalizacji sanitarnej  
i oczyszczania ścieków. 
 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.  
 
Warunki dofinansowania – pomoc w formie pożyczki o kwocie: 

 od 500 000 zł - w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów 
chronionych (tzw. „zielone gminy”), spełniające kryteria horyzontalne w tym zakresie, 

 od 1 000 000 zł - w przypadku pozostałych przedsięwzięć. 
 
Termin składania wniosków – upływa 20 grudnia 2018 r. lub po wyczerpaniu alokacji. Przygotowane wnioski 
należy składać: 
a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie ("GWD"); 
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku. 
Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.30 - 15.30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem: Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach. Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku z GWD za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/  

 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/
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Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
 
Celem Konkursu jest wsparcie finansowe realizacji następujących rodzajów przedsięwzięć: 

 Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2007-2013, 
lub 

 Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020, 

w zależności od Programu Operacyjnego, w ramach którego pozyskano dofinansowanie z Funduszu Spójności. 
 
Wnioski mogą składać: 

 Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020, 

 Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku dopłat do ceny wykupu obligacji, beneficjent musi również spełniać warunki z art. 
411 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).  
 
Formy dofinansowania: 

 dopłaty do ceny wykupu obligacji, 

 pożyczki, w tym pożyczki na zachowanie płynności finansowej. 
Intensywność dofinansowania: 

o kwota emisji obligacji lub kwota pożyczki nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów 
kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności,  

o dopłata do ceny wykupu obligacji nie może przekroczyć 15% wartości objętej emisji obligacji 
przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia, 

o kwota pożyczki na zachowanie płynności finansowej nie może być większa niż maksymalna kwota 
niewypłaconych środków Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach PO IiŚ. 

 
Termin składania wniosków – upływa 20 grudnia 2018 r. lub po wyczerpaniu alokacji. Przygotowane wnioski 
należy składać: 

 w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie ("GWD"), 

 w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku. 

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.30 - 15.30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem: Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku z GWD za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/
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Program Racjonalna gospodarka odpadami 
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 
 
Celem Konkursu jest: 

 budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów 
spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania: 
o o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd. W 

przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej powierzchnia dolnego poziomu 
wykorzystana na cele działalności PSZOK może być uwzględniona w ramach minimalnej wymaganej 
powierzchni utwardzonej, 

o wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz 
z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do 
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, 
przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.), 

o ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, 
o dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania 

wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia, 
o wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może 

nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych, 
o wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie 

popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i 
dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu, 

o wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach otwarcia; 

 budowa systemów selektywnego zbierania odpadów.  
Jako system selektywnego zbierania odpadów rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są 
wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. 
Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych o którym mowa w pkt 1). Jeżeli jest to uzasadnione na system selektywnego zbierania odpadów 
mogą składać się dodatkowo inne elementy, a w szczególności: 
o lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów – gniazda pojemników, 
o mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów, 
o zestawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów w miejscu powstawania, 
o kompostowniki przydomowe, 
o automaty do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku, 
o sieci napraw i ponownego wykorzystania. 

 doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów. 
Jako doposażenie systemu selektywnego zbierania odpadów rozumie się zestaw działań polegających na 
rozwoju istniejącej infrastruktury technicznej służącej selektywnej zbiórce odpadów, między innymi poprzez: 
o zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do przetwarzania i gromadzenia odpadów selektywnie 

zebranych, 
o zakup specjalistycznych środków do transportu odpadów selektywnie zebranych, 
o budowę nowych lub modernizację istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów, 
o Doposażeniu mogą podlegać wyłącznie systemy dysponujące przynajmniej jednym punktem 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

 budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy 
wielomieszkaniowej, 

 rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem  
i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych.  
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Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki. 

 przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została określona. 
Forma dofinansowania – pożyczka: 

 oprocentowanie: 
o w przypadku pożyczek udzielanych jst lub ich związkom - WIBOR 3M nie mniej niż 1 % w skali roku,  
o w pozostałych przypadkach – WIBOR 3M + 50 pb nie mniej niż 2% w skali roku. 

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec 
kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; 

 okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. 
Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej 
spłaty ostatniej raty kapitałowej, 

 okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od 
daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż  
12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 

 wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji, 

 pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę o ile jest wymagana, 

 pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 

 
Termin składania wniosków - nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/#c1  
 
 

 
 
 

Program Racjonalna gospodarka odpadami 
Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami 
 
Celem Konkursu jest: 

 budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
(PIPOK), 

 rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK 
lub PIPOK, 

 budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych do prowadzenia 
procesów odzysku, w tym recyklingu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 

 budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji: 
o odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, 
o unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie, 
o mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne, 
o przetwarzania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego, 
o wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne.  

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

 przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki 
prawa handlowego. 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/#c1
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/#c1
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Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została określona. 
Forma dofinansowania – pożyczka. Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych. 
 
Termin składania wniosków - nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/#c2   
 
 

 
 
 

Program Racjonalna gospodarka odpadami 
Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
 
Celem Konkursu jest realizacja przedsięwzięcia wymienionych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka odpadami 
komunalnymi.  
 
Wnioski mogą składać: 

 beneficjenci PO IiŚ 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW, 

 podmioty upoważnione przez beneficjentów PO IiŚ 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 (dla których funkcję Instytucji 
Wdrażającej pełni NFOŚiGW), do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. 

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została określona. 
Forma dofinansowania – pożyczka. Intensywność dofinansowania: 

 dla przedsięwzięć inwestycyjnych maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być większa niż 
różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, 

 dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pożyczki na zachowanie płynności finansowej wartość pożyczki 
nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności wynikających z 
umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ. 

 
Termin składania wniosków - nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/#c6  

 
 
 
 
 

Program Ochrona powierzchni ziemi 
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych 
 
Celem Konkursu jest: 

 rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości 
użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez: 
o usunięcie odpadów, 
o remediację, 
o działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, 

 ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji, 

 zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/#c2
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/#c2
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/#c6
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/#c6
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 usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z 
przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych 
oddziaływaniem usuwanych odpadów.  

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

 podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 150 991,4 tys. zł,  
w tym: 

 dla dotacji do 82 581,1 tys. zł, 

 dla pożyczek do 68 410,3 tys. zł. 
Intensywność dofinansowania: 

 dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, 

 dofinansowanie w formie pożyczki: 
o do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania 

zastępczego, 
o do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach. 

Warunki dofinansowania: 

 dofinansowanie w formie dotacji: 
o dotacja jest udzielana wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć 

wymienionych w ustępie 7.5 pkt 3) na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste; 

 w dofinansowanie w formie pożyczki: 
o oprocentowanie: 

- WIBOR 3M, nie mniej niż 1% (w skali roku) – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie 
wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji; 
- WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku 
- Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na 
koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę 
środków; 

 okres  finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty planowanej 
wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej, 

 okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od 
daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 
miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

 
Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r., o godz. 15.30 lub po wyczerpaniu alokacji środków. 
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie 
(„GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 
3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona powierzchni ziemi część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych” 
lub: „Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 
Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-1/  

 
 
 
 
 

Program Ochrona powierzchni ziemi 
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
 
Celem Konkursu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego 
użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów. W 
ramach konkursu można zrealizować przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.5. Poprawa jakości środowiska 
miejskiego. 
 
Wnioski mogą składać: 

 beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć 
w działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, 

 podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 150 991,4 tys. zł,  
w tym: 

 dla dotacji do 82 581,1 tys. zł, 

 dla pożyczek do 68 410,3 tys. zł. 
 
Intensywność dofinansowania: 

 dla przedsięwzięć inwestycyjnych maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być większa niż 
różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, 

 dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pożyczki na zachowanie płynności finansowej wartość pożyczki 
nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności wynikających z 
umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ. 

Warunki dofinansowania: 

 dofinansowanie w formie pożyczki: 
o oprocentowanie: WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku).  Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są 

na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego 
po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków, 

o okres karencji: przy udzieleniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona 
od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 
miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 

o okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. 
o W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy oraz 

przedsięwzięcia, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat. Okres finansowania jest liczony od 
daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej, 

o warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach 
PO IiŚ, 

o pożyczka nie podlega umorzeniu, 
o w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami 

dotyczącymi pomocy publicznej, 

 dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej: 
o WIBOR 3M + 50 punktów bazowych nie mniej niż 2% (w skali roku).  Odsetki z tytułu oprocentowania 

spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, 
następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków, 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-1/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-1/
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o maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków POIiŚ z 
zastrzeżeniem, że kwota ta nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z 
Funduszu Spójności, 

o pożyczka nie może być udzielona na okres dłuższy niż 1 rok od daty zakończenia realizacji projektu z 
zastrzeżeniem punktu d) i e), 

o w przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ środków z 
Funduszu Spójności na rachunek Beneficjenta, okres finansowania na wniosek Beneficjenta może zostać 
wydłużony o kolejny rok, 

o Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki w wysokości odpowiadającej 
otrzymanym na rachunek projektu środkom POIiŚ wraz z należnymi odsetkami w terminie 7 dni od wpływu 
na rachunek projektu środków POIiŚ, a w przypadku braku wpływu tych środków nie dłużej niż do końca 
okresu finansowania, 

o warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach 
POIiŚ. 

 
Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r., o godz. 15.30 lub po wyczerpaniu alokacji środków. 
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie 
(„GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 
3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona powierzchni ziemi część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych” 
lub: „Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 
Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-2/  

 
 
 
 
 

Program Geologia i górnictwo 
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
 
Celem Konkursu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i 
likwidacji zakładów górniczych poprzez: 

 rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą, 

 eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk 
górniczych, 

 monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie. 
 
Wnioski mogą składać odpowiednio do formy wsparcia: 

 dotacja: 
o finansowane w całości lub w części ze środków budżetu państwa w formie dotacji podmiotowych i 

celowych podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego, 
o podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa, 
o jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
o jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie. 

 pożyczka: 
o podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-2/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-2/
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Istnieje możliwość przekwalifikowania wniosków dotacyjnych na pożyczkowe zgodnie z zapisami programu. 
 
Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r., o godz.15:30 lub po wyczerpaniu alokacji środków. 
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie 
(„GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 
3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Geologia i górnictwo Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających  
z wydobycia kopalin”. Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień 
wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.  
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą 
ocenie na bieżąco. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/geologia-i-gornictwo/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-2/  
 

 
 
 
 

Program Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej  
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
 
Celem Programu jest: 

 Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów 
przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń), 

 Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody. 
 

Nabór wniosków dotyczy współfinansowania projektów realizowanych w ramach działania 2.4,  II osi POIiŚ 2014-
2020: 
 
Współfinansowanie wyłącznie w formie pożyczki (na wkład własny i/lub płynność finansową): 

 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (typ 2.4.1): 
o Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych (typ 2.4.1a), 
o Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000 (typ 2.4.1b). 

 Rozwój zielonej infrastruktury (typ 2.4.2): 
o Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym 

mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu (typ 2.4.2a). 
 
Współfinansowanie w formie dotacji i/lub pożyczki (na wkład własny i/lub płynność finansową): 

 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych (typ 2.4.3): 
o Planów ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych(typ 2.4.3b), 

 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody (typ 2.4.4), 

 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania 
jego zasobów (typ 2.4.5): 
o Budowanie potencjału i integracja (typ 2.4.5b); 
o Edukacja społeczności obszarów chronionych (typ 2.4.5c); 

 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (typ 2.4.6): 
o Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym 

(typ 2.4.6a). 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/geologia-i-gornictwo/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-2/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/geologia-i-gornictwo/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-2/
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Wnioski mogą składać: 

 Beneficjenci działania 2.4, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
(nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych), 

 Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi: 

 kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 12 000 000 zł, 

 kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 10 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r. lub po wyczerpaniu się alokacji. Przygotowane 
wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”),  
a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wniosek 
wygenerowany przy użyciu GWD: 

 skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 
3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Dla wniosków 
składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/wspolfinansowanie-projektow-poiis-2014-2020/  

 
 
 
 
 

Współfinansowanie programu LIFE 
 
Celem Konkursu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez 
Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE. 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

 osoby prawne, 

 państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podejmują 
realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE+/LIFE lub są Współbeneficjentami 
krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+/LIFE. 

 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 270 000 000 zł,  
w tym:  

 dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 150 000 000 zł, 

 dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 28 grudnia 2018 r. Przygotowane wnioski należy składać w wersji 
elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu 
elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:  

 skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/wspolfinansowanie-projektow-poiis-2014-2020/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/wspolfinansowanie-projektow-poiis-2014-2020/
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bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 
3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-tradycyjnyskrocony-2017---projekty-tradycyjne/  

 
 
 
 
 

Program Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo  
 
Celem Konkursu jest powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie  
i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie 
pojawiających się zagrożeń).  
Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów: 

 Zadanie 1. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla ekosystemów w parkach narodowych poprzez: 
o zakup sprzętu i wyposażenia oraz budowę urządzeń i obiektów służących ochronie przeciwpożarowej 

ekosystemów nieleśnych, 
o zakup sprzętu i wyposażenia dla straży parku narodowego, służących ograniczeniu szkodnictwa 

wynikającego z naruszania obowiązujących w parku przepisów i zakazów, 

 Zadanie 2. Modernizacja obiektów hodowli zachowawczej/ rezerwatowej pierwotnych, rodzimych ras zwierząt 
użytkowych, 

 Zadanie 3. Wykup nieruchomości w parkach narodowych, gdzie trudna sytuacja życiowa prywatnych właścicieli 
wymaga pilnego wykupu.   
 

Przedsięwzięcia powinny być zlokalizowane na terenach gmin umieszczonych w Wykazach gmin poszkodowanych 
w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które 
miały miejsce w sierpniu 2017 r., stanowiących załączniki do Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady 
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547), 
oraz z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1583). 
 
Wnioski mogą składać, odpowiednio do zadania: 

 Zadanie 1.: parki narodowe. 

 Zadanie 2.: parki narodowe, publiczne uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne PAN, instytuty badawcze, 

 Zadanie 3.: parki narodowe. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 8 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2018 r. lub po wyczerpaniu się alokacji. Przygotowane 
wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”),  
a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany 
przy użyciu GWD:  

 skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 
3A, 02-673 Warszawa. Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za 
dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą 
ocenie na bieżąco. 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-tradycyjnyskrocony-2017---projekty-tradycyjne/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-tradycyjnyskrocony-2017---projekty-tradycyjne/
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/nabor-ciagly-2018/ 

 
 
 
 
 

Program Edukacja ekologiczna – II nabór na organizację konferencji 
 
Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych 
społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 
Cele szczegółowe:  

 upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 

 kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, 

 aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju. 

 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 1 110 000 zł. 
Formy dofinansowania:  

 dotacje – 1 000 000 zł, 

 pożyczki – 100 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r. Przygotowane wnioski należy składać w wersji 
elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu 
elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:  

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,  
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 
3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem: II nabór 2018 r. „Edukacja ekologiczna”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ii-nabor-2018/   

 
 
 

 
 
Program Edukacja ekologiczna – III nabór  
 
Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych 
społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe: 

 upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 

 kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, 

 aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju. 

Celem naboru jest wyposażenie i doposażenie oraz adaptacja, remont i rozbudowa centrów edukacyjnych 
poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, mające wpływ na unowocześnienie i 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ii-nabor-2018/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ii-nabor-2018/
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uatrakcyjnienie oferty programowej obiektu lub regionu w dostosowaniu do odbiorców, z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi: 

 dotacja - 15 000 000 zł, 

 pożyczka – 750 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania alokacji. Przygotowane wnioski 
należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku 
podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:  

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,  
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 
3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem: III nabór 2018 r. „Edukacja ekologiczna”. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iii-nabor-2018/  

 
 
 

 
 
Program Edukacja ekologiczna – IV nabór  
 
Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych 
społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe: 

 upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 

 kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, 

 aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju. 

Celem naboru jest: 

 kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i Internetu, 

 aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, 

 kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju - z wyłączeniem konferencji oraz studiów podyplomowych jako samodzielnych 
działań, dla których ogłoszono /planuje się ogłoszenie odrębnych naborów. 

 
Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
 
Wysokość dotacji: 

 dotacja - 33 330 000 zł, 

 pożyczka – 1 670 000 zł. 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iii-nabor-2018/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iii-nabor-2018/


 

- 84 - 
 

Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania alokacji. Przygotowane wnioski 
należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku 
podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: 

 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 
3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem: IV nabór 2018 r. „Edukacja ekologiczna”. Dla wniosków składanych w formie 
wydruku, przesłanych pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji 
w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/ 

 
 
 

 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w 
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 
Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 
Typ projektów: Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji 
 
Celem Konkursu jest wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy 
lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji. 

 
Wnioski mogą składać: 

 przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 
124, 140), 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 
403, kod 429, kod 430, kod 431), 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), 

 spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 90 000 000 zł. 
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z 
przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85% 
 
Termin składania wniosków upływa: 

 w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa 26 listopada 2018 r. o godz. 24.00, 

 w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 26 listopada 
2018 r.. o godz. 15:30. 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem 
Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-
wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji--iv-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-
kogeneracji-iv-konkurs.html  

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji--iv-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-iv-konkurs.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji--iv-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-iv-konkurs.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji--iv-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-iv-konkurs.html
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Al. Jana Pawła II 13 
00-828 Warszawa 
tel. (22) 50 55 500 
www.pfron.org.pl    

 
 
 
 
Szansa-Rozwój-Niezależność 
 
Celem Konkursu jest realizacja projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
dotyczące: 

 kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, 

 kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, 

 kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, 

 kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”, 

 kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, 

 kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i 
wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”. 

 
Wnioski mogą składać: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia, 

 podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. 
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, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego, 

 podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne 
warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, 

 – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.  
 
Wysokość dotacji - w ramach środków finansowych PFRON, które zaplanowane zostaną na realizację konkursu 
ustala się następującą alokację: 

 w przypadku kierunku pomocy 1 – 12% środków,  

 w przypadku kierunku pomocy 2 – 67% środków,  

 w przypadku kierunku pomocy 3 – 10% środków,  

 w przypadku kierunku pomocy 4 – 4% środków, 

 w przypadku kierunku pomocy 5 – 4% środków,  

 w przypadku kierunku pomocy 6 – 3% środków. 
 
W ramach alokacji środków przewidzianej w kierunku pomocy 2 wydzielone zostaną następujące rodzaje projektów, 
dla których ustalone zostaną odrębne listy rankingowe: 

 projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek”, 

 projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub 
wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”, 

http://www.pfron.org.pl/
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 projekty dotyczące rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów 
prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju 
dziecka niepełnosprawnego, 

 projekty dotyczące poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz grup środowiskowego wsparcia dla rodzin 
dzieci niepełnosprawnych, 

 projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”. 
Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie 
finansowym PFRON na 2019 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
Termin składania wniosków nie został jeszcze określony. Przewidywany termin naboru wniosków w ramach 
konkursu to październik 2018 r. 
Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż dwa wnioski w danym 
kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje 
zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym. 
Wnioski składane są poprzez Generator wniosków. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-
dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/szansa-rozwoj-niezaleznosc-konkurs-12018-zalozenia/  

 
 
 
 
 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

ul. Królowej Marysieńki 48 
02-954 Warszawa  
tel. (22) 550 28 00 
fax (22) 550 28 01 

paff@ pafw.pl 
www.pafw.pl 

 
 
 
 

Program RITA Przemiany w regionie 
Granty wyjazdowe 
 
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 dla szerszego 
grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA. 

 
Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na 
podstawie umów państwo-kościół. 
 
Wysokość dotacji - z dofinansowania programu RITA możliwe jest pokrycie następujących kosztów:  

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/szansa-rozwoj-niezaleznosc-konkurs-12018-zalozenia/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/szansa-rozwoj-niezaleznosc-konkurs-12018-zalozenia/
mailto:paff@pafw.pl
http://www.pafw.pl/
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 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).  
 
Termin składania wniosków - nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do wyczerpania dostępnych środków. 
Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie poprzez generator wniosków FED dostępny na stronie 
http://formularze.fed.org.pl.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://programrita.org/granty-wyjazdowe/  

 
 
 
 

 
Program RITA Przemiany w regionie 
Współfinansowanie 
 
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 
programu RITA. 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. 
 
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. 

 

http://formularze.fed.org.pl/
http://programrita.org/granty-wyjazdowe/
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Termin składania wniosków - nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do wyczerpania dostępnych środków. 
Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w internetowym generatorze wniosków Fundacji Edukacja dla 
Demokracji dostępnym na stronie: http://formularze.fed.org.pl i zarejestrować wniosek na formularzu zaznaczonym 
dla tej ścieżki grantowej (zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w generatorze). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://programrita.org/wklady-wlasne/  

 
 
 
 
 

Program Działaj Lokalnie 
Konkurs na afiliowane ośrodki Działaj lokalnie 
 

Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach poprzez 
wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia 
oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim 
do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tys. osób. W ramach Programu funkcjonuje Sieć Ośrodków 
Działaj Lokalnie, które prowadzą lokalne programy grantowe i organizują coroczne konkursy na dofinansowywanie 
inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności. 
 
Wnioski mogą składać organizacje, które spełniają wszystkie poniższe kryteria formalne: 

 są organizacjami pozarządowymi, posiadają osobowość prawną i mają siedzibę w miejscowości liczącej do ok. 
50 tys. mieszkańców, 

 cele statutowe organizacji są zgodne z celami Programu „Działaj Lokalnie” i statut pozwala na przyznawanie 
dotacji na wspieranie celów wymienionych w par. 4 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie 
lub organizacja jest gotowa dostosować swój statut do działalności grantodawczej, 

 są w stanie pozyskać środki finansowe przeznaczone na dotacje w lokalnym konkursie (min. 7 000 zł), 

 planują realizację pierwszego lokalnego konkursu grantowego na obszarze od 4 do kilkunastu gmin, z 
wyłączeniem terenów objętych działaniem dotychczasowych ODL (zasięg przedstawiony na stronie 
http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu),  

 siedziba organizacji znajduje się w gminie, która nie jest objęta zasięgiem dotychczasowych ODL (zasięg 
przedstawiony na stronie http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu),  

 prowadzą księgowość zgodnie z przepisami prawa polskiego, 

 mają doświadczenie w realizacji projektów społecznych, 

 współpracują z różnorodnymi partnerami lokalnymi, 

 opracują wniosek aplikacyjny (załącznik) i złożą go wraz z załącznikami do ARFP. 
 
Wysokość dotacji - dla wszystkich Afiliowanych ODL wyłonionych w naborze dostępne będą dotacje w wysokości 
5 000 zł lub 10 000 zł (w zależności wysokości deklarowanych do pozyskania środków na lokalny konkurs 
grantowy). Dotacje będą mogły być przeznaczone m.in. na koszty obsługi lokalnego konkursu grantowego (koszty 
administracyjne), koszty pozyskania środków na granty (kampanie fundraisingowe) i nie będą mogły zasilić puli 
konkursu przeznaczonej na dotacje na lokalne projekty. 
 
Termin składania wniosków rozpoczyna się z dniem 17 lipca 2018 roku. Planowane jest wyłonienie 2-4 
organizacji. Wypełniony „Wniosek kandydata na Afiliowany ODL” (w jednym egzemplarzu) należy przesyłać pocztą 
na adres: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Nabór na Afiliowane ODL ul. Marszałkowska 6/6 00-590 
Warszawa elektroniczną edytowalną wersję wniosku (bez podpisów i załączników) prosimy przesłać na adres: 
arfp@filantropia.org.pl z tematem: Nabór na Afiliowane ODL.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://dzialajlokalnie.pl/otwieramy-nabor-afiliowane-osrodki-dzialaj-
lokalnie-ramach-programu-dzialaj-lokalnie/  

 
 
 

http://programrita.org/wklady-wlasne/
http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu
http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu
http://dzialajlokalnie.pl/otwieramy-nabor-afiliowane-osrodki-dzialaj-lokalnie-ramach-programu-dzialaj-lokalnie/
http://dzialajlokalnie.pl/otwieramy-nabor-afiliowane-osrodki-dzialaj-lokalnie-ramach-programu-dzialaj-lokalnie/
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RITA - Projekty partnerskie 

 
Celem Konkursu jest realizacja partnerskich projektów razem z podmiotami i osobami z następujących krajów: 
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. 
Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych  
w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i 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. 
 
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 i działalność obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego. 

 
Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach rzeczonego konkursu wynosi maksymalnie 40 000 zł. 
Minimalny wkład własny wynosi 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub 
osobowego). W każdej edycji konkursu zostanie rozdysponowana kwota około 670 000 zł. Nie ma ustalonego 
odgórnego podziału puli środków pomiędzy kraje objęte programem lub sfery tematyczne. 
 
Termin składania wniosków: 

 15 marca 2018 r. – I edycja, 

 16 września 2018 r. – II edycja. 
Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w internetowym generatorze wniosków Fundacji Edukacja dla 
Demokracji dostępnym na stronie: http://formularze.fed.org.pl i zarejestrować wniosek (zgodnie z instrukcjami 
zamieszczonymi w generatorze) przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://programrita.org/projekty-partnerskie/  
 

 
 

 
 
Regionalny Konkurs Grantowy 
Równać szanse  
 
Celem Konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne 
zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie 
rozwinęli swoje umiejętności:  

 wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w 
ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego 
siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka, 

 zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych 
relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować 
wspólne cele z korzyścią dla wszystkich. 

http://programrita.org/projekty-partnerskie/
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Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  
uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 
mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób. 

 
Wnioski mogą składać instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców: 

 powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, 

 miejskie i gminne domy kultury, 

 organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji 
prowadzonej przez Starostów), 

 Ochotnicze Straże Pożarne, 

 nieformalne grupy dorosłych. 
 
Formy wsparcia: 

 dotacje do 8 500 zł przyznawane na realizację min. 6-miesięcznych projektów, 

 szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów, 

 wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji działań, 

 materiały promocyjne (banery, windery oraz koszulki i plecaki dla uczestników). 
 
Termin składania wniosków upływa 25 października 2018 r. o godz. 12.00. Wnioski należy składać korzystając z 
elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek 
należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://rownacszanse.pl/2018/RKG_ogloszenie  

 
 
 
 
 

SAP Deutschland SE & Co. KG 

Hasso-Plattner-Ring 7  
69190 Walldorf  

tel. +49 (0) 6227 / 7-47474  
fax +49 (0) 6227 / 7-57575 

www.sap.com  
 
 

 
 
Meet and Code 
 
Celem Konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży na cyfrowe wyzwania jutra i przekazanie grantów na 
wydarzenia promujące kodowanie i zorganizowane w trakcie Europejskiego Tygodnia Kodowania (6-21 
października 2018 roku). Warsztaty programistyczne, kursy z robotyki, czy też spotkania podejmujące tematy 
technologicznych innowacji, takich jak sztuczna inteligencja czy Work 4.0. 
Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat w świat technologii 
oraz programowania. Zorganizowane wydarzenia pokażą młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być 
programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. Uczestnicy wydarzeń poznają działanie 
technologii oraz wpływ IT na ich codzienne życie, a poprzez odkrywanie szerokiego wachlarza rozwiązań 
technologicznych, tematów związanych z cyfryzacją oraz kreatywnego kodowania będą motywowani i zachęcani do 
rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych w dzisiejszym świecie. 
Wydarzenie może być w formie hakatonu, warsztatu programistycznego, wykładu, wydarzenia filmowego, 
zawodów, nocy kodowania, kursu dotyczącego robotyki itp. Jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. 
Więcej pomysłów na wydarzenia, prezentacji oraz przydatnych narzędzi na http://codeweek.eu/resources/. 
 

https://rownacszanse.pl/2018/RKG_ogloszenie
http://www.sap.com/
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Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (posiadające status non-profit w swoim kraju) z Austrii, Bośni i 
Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kazachstanu, Macedonii, Niemiec, Polski, 
Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wszystkie 
wydarzenia zgłoszone do Meet and Code powinny być zaplanowane na Europejski Tydzień Kodowania (od 6 do 21 
października 2018) i skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat, a udział w nich powinien być 
darmowy dla uczestników. 
 
Wysokość dotacji - każde wydarzenie ocenione pozytywnie otrzyma kwotę w wysokości nieprzekraczającej 400 
euro. Haus des Stiftens gGmbH zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wysokości Funduszy SAP 
w pojedynczych przypadkach. 
 
Termin składania wniosków upływa 15 września 2018 r. Projekty (określane jako 'pomysły na wydarzenia') mogą 
być zgłaszane jedynie poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.meet-and-code.org. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.meet-and-code.org/pl/pl/conditions-of-participation  
 

 
 
 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
tel. (22) 661 81 29 
fax: (22) 661 90 73 
info@udskior.gov.pl 
www.udskior.gov.pl   

 
 
 
 

Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Przedsięwzięć Wydawniczych w 2018 roku 
 
Celem Konkursu jest: 

 działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk  
o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego, 

 działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk  
o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 400 000 zł. 
 
Termin składania wniosków upływa: 

 30 marca 2018 r. 

 7 września 2018 r. 
Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. 
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym 
konkursie ofert  (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://bip.udskior.gov.pl/Otwarty,Konkurs,Ofert,na,Realizacje,Przedsiewziec,Wydawniczych,w,2018,roku,1766.html#
content  

http://www.meet-and-code.org/pl/pl/conditions-of-participation
mailto:info@udskior.gov.pl
http://www.udskior.gov.pl/
http://bip.udskior.gov.pl/Otwarty,Konkurs,Ofert,na,Realizacje,Przedsiewziec,Wydawniczych,w,2018,roku,1766.html#content
http://bip.udskior.gov.pl/Otwarty,Konkurs,Ofert,na,Realizacje,Przedsiewziec,Wydawniczych,w,2018,roku,1766.html#content
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Otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego  
w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
 
Celem Konkursu jest: 

 organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk  
o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego, 

 upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, 
męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie 
trwałych znaków i obiektów pamięci. 

 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 1 000 000 zł. 
Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.  
 
Termin składania wniosków upływa: 

 31 stycznia 2018 r. 

 27 kwietnia 2018 r. 

 7 września 2018 r.  
Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,  
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym 
konkursie ofert  (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-
bie%C5%BC%C4%85cy/1054-otwarty-konkurs-ofert-na-2018-rok.html  

 
 

 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

ul. Szczepanowskiego 15A  
60-541 Poznań  

tel. (61) 845 62 00  
fax (61) 841 10 09  

  biuro@wfosgw.poznan.pl  
http://www.wfosgw.poznan.pl/  

 
 
 
 

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, 
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami 
energii oraz ochrony przed hałasem 2018 
 
Celem Konkursu jest realizacja poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym: dostawy, roboty budowlane  
i inne, usługi, niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,  
w szczególności: 

 Modernizacja źródła ciepła. 

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1054-otwarty-konkurs-ofert-na-2018-rok.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1054-otwarty-konkurs-ofert-na-2018-rok.html
mailto:biuro@wfosgw.poznan.pl
http://www.wfosgw.poznan.pl/
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W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi (węgiel kamienny, biomasa i inne) muszą one spełniać 
następujące warunki: 
o posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na 

paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, 
wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty 
złożenia Wniosku o dofinansowanie, 

o posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 5, 

 Montaż instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą, 

 Montaż pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą, 

 Montaż urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą, 

 Modernizacja źródeł światła na energooszczędne, 

 Budowa przyłączy kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, wodociągowych i do sieci cieplnej, jeżeli będą 
stanowić własność Wnioskodawcy lub podmiotów upoważnionych do ponoszenia kosztów przedsięwzięcia, 

 Budowa obiektów użyteczności publicznej w standardzie budownictwa energooszczędnego, 

 Regulamin naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodnościekowej, 
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii 
oraz ochrony przed hałasem 

 Termomodernizacja obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym, 

 Modernizacja instalacji c.o. (pod warunkiem modernizacji źródła ciepła lub ujęcia modernizacji w audycie 
energetycznym), 

 Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, likwidacja lokalnych źródeł ciepła i podłączanie obiektów do sieci 
ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej (w tym roboty odtworzeniowe), 

 Budowa kanalizacji deszczowej, pod warunkiem podłączenia do urządzenia oczyszczającego wody opadowe i 
roztopowe zgodnie z wydaną decyzją (w tym roboty odtworzeniowe), 

 Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, t.j.; roboty budowlane, roboty montażowe, 
urządzenia, sieci technologiczne oraz budynki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w reaktory biologiczne, których producenci i 
dostawcy przedstawią: 
o deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z normą zharmonizowaną PN EN 12566-3+A2:2013E lub 

nowszą, 

 Budowa, modernizacja zbiornika wodnego, o którym mowa w art. 16 pkt 20 ppkt a i b ustawy Prawo wodne w 
brzmieniu określonym ustawą z dnia 20.07.2017 Prawo wodne, 

 Kompleksowa rekultywacja zbiornika wodnego poprzez stosowanie środków chemicznych, 

 Budowa, przebudowa, modernizacja budowli przeciwpowodziowych wraz z niezbędną infrastrukturą, 

 Budowa, modernizacja budowli piętrzących, 

 Budowa urządzeń umożliwiających migrację ryb przy istniejących budowlach piętrzących, 

 Modernizacja instalacji technologicznych związanych z uzdatnianiem wody przeznaczonej do spożycia wraz z 
niezbędnymi robotami budowlanym, pod warunkiem doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
do wymagań odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz budowa sieci wodociągowej w celu 
poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

 Rekultywacja składowiska odpadów (formowanie czaszy składowiska, wykonanie warstw wyrównawczej, 
izolacyjnej i odwadniającej, wykonanie instalacji odgazowującej, warstwa urodzajna, nasadzenia, wysiew traw), 

 Zakup maszyn i urządzeń dla instalacji zagospodarowania odpadów wraz z montażem, 

 Budowa, modernizacja instalacji zagospodarowania odpadów, 

 Zakup wyposażenia dla systemów selektywnej zbiórki odpadów, 

 Nadzór Inwestorski w zakresie przedsięwzięcia finansowanego przez Fundusz. 
 
Wnioski mogą składać:  

 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, 

 podmioty posiadające osobowość prawną, 

 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
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 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
realizujące przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 na terenie Województwa Wielkopolskiego w roku 2018,  
z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych oraz osób fizycznych. 
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu nie została określona. 
Wysokość dofinansowania na podstawie wniosków spełniających warunki do dofinansowania ustala Zarząd 
Funduszu w ramach posiadanych środków finansowych. 
 
Termin składania wniosków – wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Wnioski wraz z załącznikami należy 
składać w Sekretariacie Biura Funduszu. O zachowaniu terminu decyduje czas rejestracji Wniosku w wersji 
papierowej w Sekretariacie Biura Funduszu. Wykaz załączników do wniosku znajduje się w Instrukcji wypełniania 
wniosku.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-
podmioty/aktualne-nabory/przedsiewziecia-inwestycyjne-roku-2018/  
 

 
 

 
 
Edukacja Ekologiczna 
Rozwój ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych, tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, 
przyrodniczych i ekologicznych 
 
Celem Konkursu jest rozwój ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych oraz tworzenie i rozwój ścieżek 
dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych w placówkach szkolno-oświatowych lub centrach edukacji 
ekologicznej prowadzonych przez Wnioskodawców, poprzez: 

 zakup pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony 
środowiska lub przyrody, 

 zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych lub pokazów 
dydaktycznych, w tym: zakup sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, sprzętu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem edukacyjnym, 

 tworzenie lub wyposażenie ścieżek lub ogródków dydaktycznych, służących edukacji w zakresie nauk 
przyrodniczych lub nauk o ochronie środowiska lub przyrody, w tym: zakup roślin wieloletnich, przygotowanie 
lub zakup podłoża, systemu oznaczenia i informacji, w przypadku gdy działanie to stanowi element procesu 
dydaktycznego i służy celom edukacyjnym. 

 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki realizujące w roku 2018 
przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego. 
 
Wysokość dotacji - kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 95% wartości kosztów 
kwalifikowanych wskazanych we Wniosku, poniesionych po dacie jego złożenia, nie więcej niż 200 000 zł dla 
jednego przedsięwzięcia. 
 
Termin składania wniosków upływa 17 września 2018 r. o  godz. 15:00. O zachowaniu terminu złożenia Wniosku 
decyduje data i godzina wpływu Wniosku w wersji papierowej do Sekretariatu Biura Funduszu. Wniosek należy 
sporządzić w języku polskim przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej Funduszu: 
http://generator.wfosgw.poznan.pl, zgodnie z ”Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”, będącą 
załącznikiem do Regulaminu. Wniosek, po przesłaniu w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków, 
należy wraz z załącznikami wydrukować w formacie A4, podpisać oraz dostarczyć do Sekretariatu Biura Funduszu. 
Jeżeli podpis jest opatrzony pieczęcią imienną, wniosek i załączniki mogą być podpisane nieczytelnie. 
 

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/przedsiewziecia-inwestycyjne-roku-2018/
http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/przedsiewziecia-inwestycyjne-roku-2018/
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.wfosgw.poznan.pl/nabor-wnioskow-w-zakresie-edukacji-
ekologicznej-na-rozwoj-osrodkow-edukacyjnych-i-przyrodniczych-tworzenie-i-rozwoj-sciezek-dydaktycznych-
przyrodniczych-i-ekologicznych/  

 
 

 
 

Wspólny Sekretariat Interreg V A 

Ernst-Thälmann-Str. 4 
D - 17321 Löcknitz 

tel. 0049 39754 529-15 / -26 
fax 0049 39754 52929 

info@interreg5a.net 
 
 
 
 

Oś priorytetowa I Natura i kultura 
Program Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia – Polska 
Europejska Współpraca Terytorialna 
 
Celem Konkursu jest: 

 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Przykłady przedsięwzięć: 
o rozbudowa infrastruktury szlaków turystycznych (ścieżki rowerowe i piesze), dzięki którym zostaną 

powiązane ze sobą poszczególne obiekty i miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
o transgraniczna oferta informacyjna o wspólnym dziedzictwie kultury i przyrody, np. poprzez media 

drukowane, oferty mobilne na bazie internetu oraz systemy audioguide, 
o transgraniczna promocja wspólnej oferty kulturowej i historycznej, 
o lepsze zarządzanie ruchem turystów (m.in. poprzez wielojęzyczne systemy oznakowania i oprowadzania), 
o merytoryczna współpraca instytucji kultury i edukacji ekologicznej na rzecz stworzenia wspólnej oferty np.: 

wspólna wystawa.   

 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 
ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. Przykłady przedsięwzięć: 
o transgraniczne planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk, w szczególności 

stworzenie transgranicznego obszaru siedlisk zwartych, np.: poprzez działania na rzecz poprawy jakości 
powietrza, zapobiegania pożarom i kataklizmom, ochronę, monitoring, zarządzanie i promocję gatunków 
chronionych itp. 

o transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych, np.: w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej i wód gruntowych, zagospodarowania ekosystemów leśnych, ochrony zasobów 
genetycznych regionalnych drzew, krzewów i roślin użytkowych.  

 
Wnioski mogą składać: 

 jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im 
podległe, 

 inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej), 

 administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki 
krajobrazowe i rezerwaty biosfery, 

 Lasy Państwowe i państwowe gospodarstwa leśne, wraz z ich jednostkami organizacyjnymi, 

 osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje), 

 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT), 

 organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje ochrony środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i 
zrzeszenia pożytku publicznego, reprezentujące interesy przedsiębiorstw gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.  

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/nabor-wnioskow-w-zakresie-edukacji-ekologicznej-na-rozwoj-osrodkow-edukacyjnych-i-przyrodniczych-tworzenie-i-rozwoj-sciezek-dydaktycznych-przyrodniczych-i-ekologicznych/
http://www.wfosgw.poznan.pl/nabor-wnioskow-w-zakresie-edukacji-ekologicznej-na-rozwoj-osrodkow-edukacyjnych-i-przyrodniczych-tworzenie-i-rozwoj-sciezek-dydaktycznych-przyrodniczych-i-ekologicznych/
http://www.wfosgw.poznan.pl/nabor-wnioskow-w-zakresie-edukacji-ekologicznej-na-rozwoj-osrodkow-edukacyjnych-i-przyrodniczych-tworzenie-i-rozwoj-sciezek-dydaktycznych-przyrodniczych-i-ekologicznych/
mailto:info@interreg5a.net
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Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 13 160 000 euro. 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. 
 
Termin składania wniosków upływa 18 października 2018 r. Wniosek o dofinansowanie należy składać 
elektronicznie za pośrednictwem systemu eMS. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i przekazać w 
terminie na adres: Wspólny Sekretariat Interreg V A, Ernst-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz.  

 
 
 

 
 
Oś priorytetowa III Edukacja 
Program Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia – Polska 
Europejska Współpraca Terytorialna 
 
Celem Konkursu jest realizacja następujących przykładów przedsięwzięć: 

 współpraca przedszkoli, szkół wyższych, podmiotów kształcenia dorosłych i innych podmiotów kształcenia 
przez całe życie, 

 współpraca między przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi w zakresie tworzenia ofert opartych o 
aktualne zapotrzebowanie w zakresie dokształcania, 

 edukacja językowa, 

 transgraniczna współpraca w zakresie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży, 

 tworzenie i rozbudowa zdolności wdrażania polsko-niemieckich programów edukacyjnych, 

 poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada, 

 kształcenie zawodowe, 

 usieciowienie regionalnych rynków pracy i edukacji, 

 działania na rzecz dokształcania - priorytetowo w zakresie kompetencji transgranicznych, 

 opracowanie i wdrożenie programów e-learningu. 
 

Wnioski mogą składać: 

 jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im 
podległe, 

 instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne, 

 osoby prawne pożytku publicznego (np.: stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje), 

 podmioty prowadzące instytucje kształcenia zawodowego, 

 organizacje pozarządowe.  
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 3 340 000 euro. 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. 
 
Termin składania wniosków upływa 18 października 2018 r. Wniosek o dofinansowanie należy składać 
elektronicznie za pośrednictwem systemu eMS. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i przekazać w 
terminie na adres: Wspólny Sekretariat Interreg V A, Ernst-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/3-edukacja/  
 
 

 
 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/3-edukacja/
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 
w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

 
 
 
 

W dniu 24 sierpnia 2018r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych WRPO 2014+.  
 
Tabela przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.5 oraz aktualną wersję dokumentu (2.6) wraz z 
załącznikami dostępna jest pod linkiem poniżej. Dokument obowiązuje od 24 sierpnia 2018 r. 
 
 
Źródło informacji: 
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-
uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-2-6-z-24-sierpnia-2018-r 

 
 
 
 
 

Instytucja Zarządzająca poinformowała, iż zgodnie z Uchwałą nr 5718/2018 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2018 roku zmieniono zapisy regulaminu konkursu Nr 
RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17 w pkt. 1.1.3 Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane 
wartości do osiągnięcia przez IZ WRPO 2014+, który przyjął brzmienie: 
 

 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS, Ogółem: 10 251 osób 

 oraz w pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, który przyjął brzm ienie: 

 Ogółem: 29 244 617 zł: 

 w tym wsparcie finansowe EFS: 26 166 236 zł, 

 w tym krajowe wsparcie finansowe, 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-2-6-z-24-sierpnia-2018-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-2-6-z-24-sierpnia-2018-r
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 z budżetu państwa: 3 078 381 zł. 
 

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑006/17 pozostają bez zmian. 
Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozwoli na osiągnięcie celów i 
wskaźników założonych do realizacji w ramach Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników 
poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 
działania prozdrowotne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014‑2020. Zmiana 
regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem 
Wnioskodawców. 
 
 
Źródło informacji: 
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiana-regulaminu-konkursu-nr-rpwp-06-06-01-iz-00-30-006-17 
 

 
 
 
 

Opublikowano aktualną wersję Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 
2018. 

 
 
Źródło wiadomości: 
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-
rok-2018-sierpien-2018  
 

 
 
 

Instytucja Zarządzająca poinformowała, iż jeszcze w październiku br. uruchomiony zostanie dodatkowy (w 
stosunku do wcześniej zaplanowanych)  nabór wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ogłoszenie naboru – wrzesień 2018 r.). Dotyczy on Poddziałania 
1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego. 
 
Rozszerzenie Harmonogramu naborów wniosków na rok 2018 o planowany nabór w ramach Poddziałania 1.3.3 
WRPO 2014+ stanowi powtórzenie naboru w ramach Podziałania 1.3.3, w ramach którego nie wyłoniono do 
dofinansowania żadnych projektów. 
 
Pozostałe szczegółowe informacje na temat naborów wniosków o dofinansowanie przewidywanych do 
uruchomienia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dostępne są w 
aktualnym Harmonogramie naborów wniosków na rok 2018. 
 
 
Źródło informacji: 
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/uruchomienie-dodatkowego-naboru-wnioskow-w-ramach-wrpo-2014-w-
pazdzierniku-br-poddzialanie-1-3-3-infrastruktura-na-rzecz-rozwoju-gospodarczego 

 
 
 
 

 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiana-regulaminu-konkursu-nr-rpwp-06-06-01-iz-00-30-006-17
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-rok-2018-sierpien-2018
https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-wrpo-2014-na-rok-2018-sierpien-2018
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 
 
 
 

Informujemy, że 3 sierpnia 2018 roku minister Paweł Chorąży podpisał dwunastą wersję Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. 
 
Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: 
I. Opis poszczególnych osi priorytetowych Programu Operacyjnego (PO) oraz poszczególnych działań/poddziałań 

 Zwiększenie do 40 proc limitu wydatków na cross-financing i środki trwałe w ramach typu operacji: 
Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych przez samorząd 
terytorialny w obszarach dotyczących m.in:  
o podatków i opłat lokalnych, 
o zarządzania nieruchomościami, 
o drogownictwa i transportu, 
o ochrony środowiska, 
o inwestycji i budownictwa, 
o geodezji i kartografii,  
o a także stworzenie repozytorium dobrych praktyk zarządzania usługami publicznymi w JST podlegających 

monitorowaniu w ramach systemu, promocja najlepszych rozwiązań. W związku z powyższym poziom 
cross-financingu w pozostałych typach operacji zostaje zmniejszony do 5%. 

 Zmniejszenie z 70% do 20% limitu wydatków na cross-financing i środki trwałe w Działaniu 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa w projektach wybieranych w trybie pozakonkursowym. 

II. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO – zaktualizowano, podając aktualnie obowiązujące 
wersje Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 
III. Załącznik 2b - Zmiana definicji wskaźnika produktu: Liczba pogłębionych konsultacji społecznych 
przeprowadzonych dzięki wsparciu EFS i powiązanego z nim wskaźnika rezultatu: Liczba instytucji, które 
zastosowały aktywne formy konsultacji społecznych w trakcie projektu lub do 6 miesięcy od jego zakończenia. 
Zmiana polega na rozszerzeniu rodzajów projektów dokumentów rządowych, które mogą być przedmiotem 
pogłębionych konsultacji społecznych. Wskaźniki obejmą dodatkowo  projekty strategii, programów albo innych 
dokumentów rządowych, podlegających wpisowi do  wykazu prac programowych Rady Ministrów. 
IV. Załącznik 3 – wprowadzono dwa dodatkowe załączniki: kryteria wyboru projektów pozakonkursowych 
koncepcyjnych oraz kryteria wyboru dla osi Pomoc Techniczna w PO WER. 
V. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2018 i 2019 rok. 
VI. Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER 
projektów. 
VII. Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym. 
 
 
Źródło wiadomości: 
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/nowa-wersja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-po-wer/  
 

 
 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

 
 
 

28 sierpnia 2018 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014-
2020. 

http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/nowa-wersja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-po-wer/
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Zmiany polegają na doprecyzowaniu dat ogłoszenia konkursu, rozpoczęcia naboru wniosków oraz zakończenia 
naboru wniosków w poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - dotyczy wspólnego 
przedsięwzięcia realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z województwem śląskim. Konkurs 
zostanie ogłoszony 26 października 2018 r., nabór rozpocznie się 29 listopada 2018 r., a zakończy się 28 lutego 
2019 r. Aktualny harmonogram dostępny jest na stronie Programu Inteligentny Rozwój. 
 
 
Źródło wiadomości: 
http://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-konkursow-programu-inteligentny-rozwoj/  

http://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-konkursow-programu-inteligentny-rozwoj/
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