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WSTĘP 
 
Z myślą o gdańskich klubach sportowych i stowarzyszeniach działających w obszarze 
aktywności fizycznej, promocji zdrowia i aktywnego stylu życia, zostało przygotowane 
zestawienie zawierające informacje o możliwościach dofinansowania działalności powyższych 
organizacji. W opracowaniu znajduje się esencjonalny opis konkursów wraz  odniesieniem  
do instytucji organizujących konkurs lub fundujących granty, które z chęcią odpowiedzą  
na dalszej pytania. 
Obecnie otaczająca nas sytuacja pozwala na chwilę zatrzymania i zastanowienia się  
nad przyszłością, może być to również czas przeznaczony na pracę koncepcyjną związaną  
z rozwojem. Idealną formą rozwoju jest realizacja własnej działalności poprzez projektu 
indywidualne, w partnerstwie krajowych, czy też zagranicznym. 
Perspektywa unijna 2014-2020 dobiega końca, więc oferta krajowych środków unijnych jest 
obecnie ograniczona. W opracowaniu znalazł się międzynarodowy Program Erasmus+ oraz 
Europejski Korpus Solidarności, posiadające swoją Agencję Narodową w Polsce, którą jest 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 
Poza unijnymi możliwościami dofinansowania przedsięwzięć istnieją również inne formy,  
do których należą fundusze korporacyjne, którymi dysponują fundacje założone przez 
największe firmy w Polsce. Znaczna część z nich prowadzi ciągły nabór wniosków, bez 
wyznaczania terminu konkursu. 
Bazując na własnych, owocnych doświadczeniach, gorąco zachęcamy do wzbogacania 
codziennej działalności Waszych instytucji w realizację projektów. 
 
Miłej lektury! 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Gdańskiego Ośrodka Sportu 
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1. Środki unijne 
 

 

Nazwa programu Erasmus + 

Sponsor Komisja Europejska 

Działanie Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-
wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/ 
https://www.frse.org.pl/ 

Typy 
Wnioskodawców 

Organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje, instytucje 
działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, 
stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy 
terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze 
odpowiedzialnego społecznie biznesu. 

Grupa docelowa Osoby pracujące z młodzieżą. Brak ograniczeń wiekowych. Uczestnicy 
(z wyjątkiem osób prowadzących szkolenia i osób wspomagających 
proces kształcenia) muszą mieszkać na stałe w kraju będącym 
siedzibą ich organizacji wysyłającej lub przyjmującej. 
Do 50 uczestników (w tym, w razie potrzeby, osoby prowadzące 
szkolenia i osoby wspomagające proces kształcenia) w każdym 
działaniu zaplanowanym w ramach projektu. 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

W ramach tego rodzaju działania wspiera się doskonalenie zawodowe 
osób pracujących z młodzieżą poprzez realizację takich działań jak: 

 transnarodowe/międzynarodowe seminaria, kursy 
szkoleniowe, wydarzenia mające na celu nawiązanie 
kontaktów,  

 wizyty studyjne itp. oraz  
 praktyczne doświadczenia edukacyjne typu job 

shadowing/okresy obserwacji za granicą w organizacji 
prowadzącej działalność na rzecz młodzieży. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

TAK 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

TAK 

Długość projektu 3- 24 miesiące 
Czas trwania działania: od 2 dni do 2 miesięcy 

Wartość projektu – koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu); 
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od 
kraju); 
– koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia; 
– wsparcie finansowe może również pokrywać: koszty dodatkowe 
związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koszty specjalne, 
np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. (w obu przypadkach jest to 100% 

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/
https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/
https://www.frse.org.pl/
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uprawnionych kosztów). 
Wysokość 
dofinansowania 

100%, zgodny z kosztami jednostkowymi przedstawionymi w 
Podręczniku Programu. 

Wkład własny 
(TAK/NIE) 

Nie jest wymagany, choć dozwolony. 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Do 7 maja 2020r.  
Do 1 października 2020r. 

Dodatkowe 
informacje 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jako Agencja Narodowa 
Programu Erasmus + organizuje konferencje, szkolenia oraz dni 
otwarte dla wnioskodawców. Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej FRSE. 

 

Nazwa programu Erasmus + 

Sponsor Komisja Europejska 

Działanie Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-
wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/ 
https://www.frse.org.pl/ 

Priorytety Programu Priorytety horyzontalne: 
a) Wspieranie szans dla wszystkich w zakresie zdobywania i 

rozwijania kluczowych kompetencji, w tym podstawowych 
umiejętności: z myślą o zwiększaniu możliwości zatrudnienia, 
wspieraniu rozwoju społeczno-edukacyjnego i osobistego oraz 
uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym; 

b) Włączenie społeczne; 
c) Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i 

partycypacja; 
d) Cele środowiskowe i klimatyczne: celem programu jest 

podnoszenie we wszystkich sektorach świadomości na temat 
problemów środowiskowych i kwestii związanych ze zmianą 
klimatu. 

e) Innowacyjne praktyki w erze cyfrowej; 
f) Wspieranie edukatorów, osób pracujących z młodzieżą, 

liderów edukacyjnych i pracowników pomocniczych; 
g) Przejrzystość i uznawanie umiejętności i kwalifikacji; 
h) Zrównoważone inwestycje, jakość i efektywność systemów 

kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży; 
i) Społeczna i edukacyjna wartość europejskiego dziedzictwa 

kulturowego, jego wkład w tworzenie miejsc pracy, wzrost 
gospodarczy i spójność społeczną. 
Sugestie dla klubów: priorytety a, b, c, d, i. 

Typy 
Wnioskodawców 

Niezależnie od dziedziny będącej przedmiotem oddziaływania 
projektu partnerstwa strategiczne są otwarte dla wszelkiego rodzaju 
organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży 
lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji 

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/
https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/
https://www.frse.org.pl/
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prowadzących działalność o charakterze przekrojowym w różnych 
dziedzinach (np. władze lokalne i regionalne, ośrodki zajmujące się 
uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, 
organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne). 

Grupa docelowa Młodzież w wieku 13-30 lat oraz osoby pracujące z młodzieżą. 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

 działania, które prowadzą do zacieśnienia współpracy i 
tworzenia sieci między organizacjami;  

 testowanie lub wdrażanie innowacyjnych praktyk w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;  

 działania ułatwiające uznawanie i poświadczanie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach uczenia się 
formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;  

 działania w zakresie współpracy między władzami 
regionalnymi, mające na celu promowanie rozwoju systemów 
kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży oraz włączenia ich 
w działania związane z rozwojem lokalnym i regionalnym;  

 działania wspierające niepełnosprawne osoby uczące 
się/osoby uczące się o specjalnych potrzebach w celu 
ukończenia przez nie cyklów kształcenia i w celu ułatwienia 
ich przejścia na rynek pracy, m.in. poprzez zwalczanie 
segregacji i dyskryminacji w dziedzinie kształcenia w 
odniesieniu do zmarginalizowanych społeczności;  

 działania mające na celu lepsze przygotowanie i wdrożenie 
pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia, 
potrafiących sprostać wyzwaniom w środowisku nauki 
związanym z równością, zróżnicowaniem i włączeniem 
społecznym;  

 działania mające na celu promowanie integracji uchodźców, 
osób ubiegających się o azyl i nowo przybyłych migrantów 
oraz zwiększające świadomość na temat kryzysu uchodźców w 
Europie;  

 inicjatywy transnarodowe promujące zmysł 
przedsiębiorczości, mające na celu wspieranie aktywności 
obywatelskiej i przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości 
społecznej), wspólnie realizowane przez co najmniej dwie 
grupy osób młodych z różnych krajów. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

TAK 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

TAK 

Długość projektu 6- 36 miesięcy 

Wartość projektu Max. 450 000 EUR 
– koszty zarządzania projektem (ryczałt na miesiąc na organizację); 
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu); 
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od 
kraju); 
– koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia; 
– wsparcie finansowe może również pokrywać: koszty dodatkowe 
związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koszty specjalne, 
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np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. (w obu przypadkach jest to 100% 
uprawnionych kosztów). 

Wysokość 
dofinansowania 

100%, zgodny z kosztami jednostkowymi przedstawionymi w 
Podręczniku Programu. 

Wkład własny 
(TAK/NIE) 

Nie jest wymagany, choć dozwolony. 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Do 7 maja 2020r.  
Do 1 października 2020r. 

Dodatkowe 
informacje 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jako Agencja Narodowa 
Programu Erasmus + organizuje konferencje, szkolenia oraz dni 
otwarte dla wnioskodawców. Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej FRSE. 

 

 

Nazwa programu Erasmus 2021-2027 

Sponsor Komisja Europejska – Agencja Wykonawcza 

Działanie Sport 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Agencja Wykonawcza Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i 
Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
 

Priorytety Akcji  Integralność sportu (doping, match-fixing); 
 Włączenie społeczne; 
 Sport dla wszystkich – wsparcie małych organizacji; 
 Promocja zdrowego stylu życia; 
 Mobilność zawodników i kadry sportowej; 
 Wkład sportu w wyzwania środowiskowe; 
 Zrównoważony rozwój i dziedzictwo głównych wydarzeń 

sportowych. 
Typy 
Wnioskodawców 

Program Erasmus 2021-2027 w trakcie opracowania. 

Grupa docelowa 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

TAK 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

TAK 

Długość projektu Program Erasmus 2021-2027 w trakcie opracowania. 

Wartość projektu 
Wysokość 
dofinansowania 

Wkład własny 
(TAK/NIE) 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Orientacyjny termin 
konkursu 

Kwiecień 2021r. 

Dodatkowe 
informacje 

Szkolenia, konsultacje i dni otwarte prowadzi Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, która jest Agencją Narodową Programu, jednak 
wnioski aplikacyjne składane są bezpośrednio do Brukseli drogą 
elektroniczną. 

 

Nazwa programu Europejski Korpus Solidarności 

Sponsor Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej 
Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Agencja Narodowa Europejskiego Korpusu Solidarności – Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

http://eks.org.pl/ 
https://www.frse.org.pl/ 

Rodzaj 
Wnioskodawcy 

Co najmniej 5-osobowa grupa młodzieży w wieku 18-30 lat z państwa 
członkowskich UE. 

Grupa docelowa młodzieży w wieku 18-30 lat 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Projekty Solidarności to działania skierowane do osób i organizacji, 
które widzą potrzebę zmiany otaczającego je środowiska. 
Dofinansowanie tego rodzaju projektu umożliwia realizację projektu 
w lokalnej społeczności. Celem tych działań jest włączenie młodzieży 
w działania lokalne, zaktywizowanie jej i nauczenie współpracy z 
mieszkańcami i innymi organizacjami. Szczególnie ważne są działania 
angażujące młodzież z mniejszymi szansami. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu 2-12 miesięcy 

Wartość projektu – koszty projektu: stawka ryczałtowa 500 euro na miesiąc, czyli w 
zależności od długości trwania projektu - od 1000 do 12 000 euro; 
– koszty coachingu: zaangażowanie mentora lub trenera, którego 
wsparcie jest potrzebne do realizacji działań (maksymalnie 12 dni w 
ciągu całego projektu; kwota ryczałtowa wynagrodzenia w Polsce 
wynosi 74 euro za dzień, bez zakresu godzinowego); 
– koszty nadzwyczajne (udział osób z mniejszymi szansami, np. z 
niepełnosprawnością) 

Wysokość 
dofinansowania 

Nie został określony 

Wkład własny 
(TAK/NIE) 

Nie został określony 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Do 7 maja 2020r. 
Do 1 października 2020r. 

 

http://eks.org.pl/
https://www.frse.org.pl/
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2. Środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
 

Nazwa programu Fundusze Norweskie: Program Aktywni Obywatele – Fundusz 
Regionalny 
 

Sponsor Państwa – Darczyńcy: Islandia, Norwegia, Liechtenstein 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Konsorcjum 3 organizacji: 
- Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), 
- Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
- Fundacji Edukacja dla Demokracji 
 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/o-programie/ 
 

Priorytety 
programu/ obszary 
wsparcia 

 demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i 
przejrzystość (ze szczególnym naciskiem na demokrację 
lokalną) 

 prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę, 
pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, 
niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość 
płciową 

 sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na 
marginalizację 

 równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć 
 ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym 
Oprócz tego w ramach programu wnioskodawcy będą mogli ubiegać 
się o wsparcie w obszarach horyzontalnych: zaangażowanie 
młodzieży oraz rozwój potencjału organizacji obywatelskich. 

Typ beneficjentów Program jest w trakcie opracowywania po przeprowadzonych 
konsultacjach. 
Link do raportu z konsultacji: 
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/ 

Grupa docelowa 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

Długość projektu 
Wartość projektu 

Wysokość 
dofinansowania 

Wkład własny 
(TAK/NIE) 

Orientacyjny termin 
konkursu 

 

 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/o-programie/
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Nazwa programu Fundusze Norweskie: Program Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy 

Sponsor Państwa – Darczyńcy: Islandia, Norwegia, Liechtenstein 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Konsorcjum 3 organizacji: 
- Fundacji im. Stefana Batorego (lider) 
- Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
- Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich 
 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://aktywniobywatele.org.pl 
 

Priorytety 
programu/ obszary 
wsparcia 

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne 
i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym 
przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć 
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie 
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego 

Typy 
Wnioskodawców 

Wnioskodawcami mogą być: 
• stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe. Przed zawarciem 
umowy dotacyjnej stowarzyszenie zwykłe będzie musiało przedstawić: 
⎯ pisemną zgodę/uchwałę wszystkich członków na zawarcie umowy 
dotacyjnej; 
⎯ pełnomocnictwo dla zarządu/przedstawicieli stowarzyszenia do 
podpisania umowy dotacyjnej w imieniu stowarzyszenia; 
• fundacje. O dotację nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem 
jednoosobowym, które nie posiadają Rady/Komisji Rewizyjnej; 
• związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713); 
• spółdzielnie socjalne. Spółdzielnia socjalna może ubiegać się o 
dotację, tylko jeżeli jej członkami są wyłącznie osoby fizyczne i/lub 
organizacje pozarządowe i/lub kościelne osoby prawne w rozumieniu 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 
2018 poz. 1205); 
• spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą znajdować się w 
umowie lub statucie spółki). Ponadto: 
⎯ spółka może starać się o dotację, tylko jeżeli jej akcjonariuszami/ 
wspólnikami są wyłącznie następujące podmioty (jeden lub więcej): 
stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, fundacja, spółdzielnia socjalna, 
koło gospodyń wiejskich, kościelna osoba prawna, które znajdują się 
wśród podmiotów uprawnionych do starania się o dotację; 
⎯ o dotację nie może ubiegać się spółka, której 
akcjonariuszem/wspólnikiem jest tylko jedna organizacja i jednocześnie 
zarząd spółki jest jednoosobowy; 
• koła gospodyń wiejskich utworzone na podstawie Ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212), 
działające jako stowarzyszenie na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 

https://aktywniobywatele.org.pl/
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1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713) lub działające 
jako samodzielne kółko rolnicze na podstawie Ustawy z dnia 8 
października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 
(Dz.U. 2019 poz. 491). Kwota dotacji nie może przekraczać określonej 
przez zebranie członkiń koła najwyższej sumy zobowiązań; 
• kościelne osoby prawne 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, o ile: 
⎯ ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego; 
⎯ są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; 
⎯ mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. 

Grupa docelowa Brak określonej grupy 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne 
i działania społeczne 
a) działania edukacyjne dotyczące kompetencji obywatelskich oraz 
różnych form aktywności społecznej i praktyk demokratycznych, m.in. 
partycypacji obywatelskiej, uczestnictwa w debacie publicznej, 
wolontariatu, działań na rzecz społeczności lub ochrony środowiska 
b) działania aktywizujące obywateli i obywatelki do angażowania się w 
inicjatywy sąsiedzkie, młodzieżowe, międzypokoleniowe i inne wspólne 
działania na rzecz społeczności lub ochrony środowiska, 
c) akcje i kampanie mobilizujące do zaangażowania w sprawy 
publiczne i aktywność społeczną, 
d) partycypacja obywatelska 
e) działania strażnicze: monitorowanie działań i decyzji instytucji 
publicznych, które mają wpływ na środowisko lub dotyczą aktywności 
obywatelskiej. 
 
WSKAZANIE DLA KLUBÓW I STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH: Obszar 
1 pkt. B 
 
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie 
a) działania edukacyjne: w tym inicjatywy dotyczące przeciwdziałania 
mowie i aktom nienawiści, przemocy, w tym szczególnie przemocy ze 
względu na płeć, 
b) akcje i kampanie społeczne, 
c) działania strażnicze, 
d) działania rzecznicze, 
e) działania interwencyjne. 
 
WSKAZANIE DLA KLUBÓW I STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH: Obszar 
2 pkt. A 
 
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie 
a) praca środowiskowa, w tym praca ze społecznością lokalną mająca 
na celu stworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie; 
prowadzenie działań o charakterze włączającym, integracyjnym w 
środowiskach lokalnych, szkołach itp., 
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b) usamodzielnienie i upodmiotowienie osób narażonych na 
wykluczenie; 
c) upowszechnienie wolontariatu 
d) poradnictwo i wsparcie 
e) poprawa jakości usług dla grup narażonych na wykluczenie. 
 
WSKAZANIE DLA KLUBÓW I STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH: Obszar 
3 pkt. A 
 
W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspiera 
współpracę polskich organizacji społecznych z podmiotami z Państw-
Darczyńców. Planowane są: 

 spotkania dla organizacji zainteresowanych nawiązaniem lub 
wzmocnieniem współpracy z partnerami z Państw-Darczyńców, 

 wizyty studyjne dla Grantobiorców w organizacjach i 
instytucjach związanych z wybranymi obszarami tematycznymi 
w Norwegii i Islandii, 

 warsztaty i spotkania dla Grantobiorców, umożliwiające 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w pracy w obszarach 
tematycznych z udziałem gości z Norwegii i Islandii. 

 Wspólne opracowania – raporty. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

Projekty indywidualne lub w partnerstwie z państwami: Islandia, 
Leichtenstein, Norwegia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, 
Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Białoruś, Ukraina, Rosja. 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

Projekty indywidualne (krajowe) lub w partnerstwie międzynarodowym 

Długość projektu Projekty tematyczne: 8-24 miesiące 
Projekty sektorowe: 12-36 miesięcy 

Wartość projektu Projekty tematyczne:  
 małe dotacje: 5 000 – 25 000 EUR, dodatkowe do 5 000 EUR w 

przypadku partnerstwa z podmiotem z Państw-Darczyńców, 
dodatkowo do 5 000 EUR na rozwój instytucjonalny organizacji;   

 duże dotacje: 25 001 – 62 500 EUR, dodatkowo do 12 500 EUR w 
przypadku partnerstwa z podmiotem z Państw-Darczyńców, 
dodatkowo do 12 500 EUR na koszty dot. rozwoju 
instytucjonalnego (lecz nie więcej niż 20% łącznych kosztów 
realizacji projektu). 

Projekty sektorowe: 25 000 – 125 000 EUR, dodatkowo do 12 500 EUR w 
przypadku partnerstwa z podmiotem z Państw-Darczyńców, dodatkowo 
do 12 500 EUR na koszty dot. rozwoju instytucjonalnego (lecz nie więcej 
niż 20% łącznych kosztów realizacji projektu) 

Wysokość 
dofinansowania 

Max. 90% wartości projektu 

Wkład własny 
(TAK/NIE) 

Min. 10% wartości projektu 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Listopad 2020 
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3. Środki rządowe 
 
Nazwa programu Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 

Sponsor Rząd Rzeczpospolitej Polskiej (środki Ministerstwa Edukacji 
Narodowej) 
Rząd Republiki Litewskiej (środki Ministerstwa Opieki Socjalnej i 
Pracy) 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/ 
 

Typy 
Wnioskodawców 

Organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z 
wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność 
skierowana jest do młodzieży. 

Grupa docelowa Młodzież z Polski i z Litwy w wieku 13-30 lat 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Format 1.: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej 
Format 2.: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty 
studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje 
Priorytety konkursu podawane są podczas każdego z naborów. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

TAK 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

TAK 

Długość projektu Format 1.: od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży; dodatkowo wizyta 
przygotowawcza 2dni, z wyłączeniem podróży 
Format 2.: możliwość kilkukrotnych spotkań grup partnerskich 

Wartość projektu Format 1: do  1 500 – 15 000 EUR 
Format 2: do  1 500 – 7 500 EUR 

Wysokość 
dofinansowania 

format 1: do 100%, 
format 2: do 100%, 

Wkład własny  Brak wymaganego wkładu własnego 

Orientacyjny termin 
konkursu 

I kwartał 2021r. 

  

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/
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Nazwa programu Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 
Konkurs Mikrograntow „Centrum dla rodziny” 

Sponsor Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Sieć "Działamy Razem" / Stowarzyszenie Instytut Zachodni 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

http://dzialamyrazem.pl/centrum-dla-rodziny-2/ 
 

Typy 
Wnioskodawców 

 grupa nieformalna tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich 
osób fizycznych realizujących inicjatywę oddolną na 
podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej pod 
obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej. W 
skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić członkowie 
zarządu organizacji pozarządowej, która jest Patronem grupy 
nieformalnej ubiegającej się o dofinansowanie realizacji 
Mikrograntu, 

 organizacje pozarządowe - organizacja pozarządowa i inne 
podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Grupa docelowa Brak danych 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Działania realizowane na terenie Polski i związane ze wspieraniem 
rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, mieszczące się w sferze 
pożytku publicznego. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Min. 2 tygodnie 
Wartość projektu Do 3 000 zł 

Koszty kwalifikowalne: 
A. koszty merytoryczne tj. koszty związane bezpośrednio z realizacją 
Mikrograntu m.in.: 
a. koszty osobowe - np. wynagrodzenia wychowawców, specjalistów, 
trenerów, animatorów i inne, 
b. koszty związane z odbiorcami Mikrograntu, np. zakup materiałów, 
wynajem sali, zakup żywności, catering, koszty podróży i inne, 
c. koszty działań informacyjno-promocyjnych np. plakaty, ulotki, 
ogłoszenia. 
B. koszty obsługi Mikrograntu (max 10% dotacji), m.in.: 
a. koszty związane z kadrą projektu – np. koordynator/ka, 
księgowy/a, 
b. koszty związane z opłatami np. za telefon, faks, pocztę, czynsz. 
C. koszty obsługi mikrograntu Patrona grupy nieformalnej (max 
10% dotacji), m.in.: 
a. koszty związane z kadrą Patrona - np. księgowy/a, 
b. koszty związane z opłatami powstałe u Patrona - np. opłaty 
bankowe, pocztowe i inne. 

http://dzialamyrazem.pl/centrum-dla-rodziny-2/
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Wysokość 
dofinansowania 

90% wartości projektu 

Wkład własny  10% wartości projektu, możliwy w postaci pracy wolontariuszy 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Nabór ciągły do 30 września 2020r. 

Informacje 
dodatkowe 

Wniosek składany online 
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4. Środki korporacyjne 
 

Nazwa programu Bank Młodych Mistrzów Sportu 

Sponsor Fundacja Santander 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja Santander 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://fundacja.santander.pl 
 

Typy 
Wnioskodawców 

organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat , 
np.: kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, 
koła gospodyń wiejskich, biblioteki, domu kultury, samorządy i inne 
organizacje posiadające zdolność prawną 

Grupa docelowa Osoby w wieku 5-26 lat 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

organizacja drużynowych zawodów sportowych, olimpiad, 
paraolimpiad, treningów oraz innych działań, w których głównym 
motywem jest sport i promocja zasad fair play. Innowacje społeczne. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

Brak danych 
Regulamin zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej 
konkursu. Projekt 

międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

Długość projektu 

Wartość projektu 

Wysokość 
dofinansowania 

Wkład własny  

Orientacyjny termin 
konkursu 

2020r. 

 

Nazwa programu Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – Edycja 2020/21 

Sponsor Kulczyk Foundation 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Kulczyk Foundation 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe 

Typy 
Wnioskodawców 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, 
instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, a nawet jednostki 
samorządu terytorialnego 

Grupa docelowa Kobiety lub dziewczynki 
Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Kategorie projektów: 
 Energia, zasoby naturalne i ekologia, 
 Wsparcie i opieka medyczna, 
 Pomoc socjalna, 
 Edukacja i opieka nad dziećmi, 

https://fundacja.santander.pl/
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 Mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna, 
 Nauka, 
 Technika, 
 Kultura, 
 Innowacje społeczne. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

Możliwy projekt partnerski 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Brak danych 

Wartość projektu Max. 25 000zł 

Wysokość 
dofinansowania 

Do 100% 

Wkład własny  Brak określonej wysokości 

Orientacyjny termin 
konkursu 

31 marca – 30 czerwca 2020r. 

 

Nazwa programu Program Grantów Fundacji LOTTO 

Sponsor Fundacja LOTTO 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja LOTTO 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ 

Typy 
Wnioskodawców 

Fundacja udziela wsparcia organizacjom non-profit zarejestrowanym 
na terenie RP i prowadzącym działalność na terenie RP lub poza jej 
granicami. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, 
kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, parafie, domy 
kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/  
instytucje działające na rzecz dobra publicznego. 

Grupa docelowa Brak określonej grupy docelowej. 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Działania mieszczące się w poniższych obszarach 
1. sport,  
2. kultura, dziedzictwo narodowe, 
3. edukacja,  
4. pomoc społeczna. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

Brak informacji 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

Brak informacji 

Długość projektu Brak informacji 

Wartość projektu Brak określonej wysokości 

Wysokość 
dofinansowania 

Brak określonej wysokości 

Wkład własny  Brak określonej wysokości 
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Orientacyjny termin 
konkursu 

Nabór ciągły 

Dodatkowe 
informacje 

Wniosek składany online.  
Decyzja o otrzymaniu dofinansowania podejmowana jest w max 
30dni. 

 

Nazwa programu Program Grantowy Fundacji GK PGE 

Sponsor Fundacja PGE 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja PGE 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia 
 

Typy 
Wnioskodawców 

1) fundacje; 
2) stowarzyszenia; 
3) szkoły; 
4) uczelnie wyższe; 
5) domom dziecka; 
6) placówki opiekuńcze; 
7) publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 
8) inne organizacje, instytucje i podmioty działającym na rzecz dobra 
publicznego; 

Grupa docelowa Brak określonej grupy 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Działania wpisujące się w obszary wsparcia Fundacji, to których 
należy: 

 nauka i edukacja, 
 lecznictwo i ochrona zdrowia, 
 pomoc społeczna, 
 działalność ekologiczna i ochrona środowiska, 
 sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Brak danych 

Wartość projektu Brak danych 

Wysokość 
dofinansowania 

Brak danych 

Wkład własny  Brak danych 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Nabór ciągły 

 

 

Nazwa programu Granty Fundacji PKO 

Sponsor Fundacja PKO 

https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia
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Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja PKO 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://www.fundacjapkobp.pl 
 

Typy 
Wnioskodawców 

 organizacja pozarządową (np. fundacja, stowarzyszenie),  
 jednostka samorządu terytorialnego,  
 placówka użyteczności publicznej (np. szkoła). 

Grupa docelowa  

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Działania wpisujące się w poniższe obszary: 
 EDUKACJA - wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych 

form edukacji w Polsce. 
 TRADYCJA - kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa 

historycznego oraz wychowanie w duchu patriotyzmu. 
 NADZIEJA - pomoc społeczna, skierowana do osób 

zagrożonych wykluczeniem w szczególności poszkodowanych 
oraz niepełnosprawnych. 

 ZDROWIE - ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka 
zdrowotna 

 KULTURA - ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie 
kultury i sztuki oraz wspieranie twórczości artystycznej 
młodych polskich artystów, udostępnianej pro bono. 

 EKOLOGIA podejmowanie inicjatyw społecznych 
nastawionych na upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, zwłaszcza akwenów wodnych. 

 SPORT - zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności 
dzieci i młodzieży, jak również osób niepełnosprawnych. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Brak danych 

Wartość projektu Brak danych 

Wysokość 
dofinansowania 

Brak danych 

Wkład własny   

Orientacyjny termin 
konkursu 

Nabór ciągły. 

Informacje 
dodatkowe 

Realizacja Projektu Lokalnego po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji 
na posiedzeniu Zespołu Fundacji,  wymaga zaangażowania 
Wolontariusza powiązanego z Bankiem. Formularz wypełnia 
organizacja pozarządową (np. fundacja, stowarzyszenie), jednostka 
samorządu terytorialnego lub placówka użyteczności publicznej (np. 
szkoła). Wniosek należy złożyć minimum 6 tygodni przed 
rozpoczęciem realizacji projektu. 
 
Wniosek składany online. 

 

https://www.fundacjapkobp.pl/


 

 
 

18 
 

 

Nazwa programu Granty Fundacji LOTOS 

Sponsor Fundacja LOTOS 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja LOTOS 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

http://odpowiedzialny.lotos.pl 

Typy 
Wnioskodawców 

Organizacje pożytku publicznego, podmioty edukacyjne, podmioty 
nienastawione na zysk, działające w obszarze zgodnym z zakresem 
funkcjonowania Fundacji. 

Grupa docelowa Brak określonej grupy 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Działania wpisujące się w poniższy zakres funkcjonowania Fundacji: 
1) ochrona i promocja zdrowia, 
2) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska 
i walorów przyrodniczych Morza Bałtyckiego, 
3) nauka, edukacja i oświata, oraz rozwók techniki i innowacyjności 
4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, 
5) kultura i sztuka, w tym wsparcie działań na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem 
wartościowych dla regionu Morza Bałtyckiego inicjatyw kulturalnych, 
6) porządek i bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
7) pomoc społeczna, w tym przede wszystkim w zakresie 
wyrównywania różnic społecznych dzieci i młodzieży, osób 
niepełnosprawnych oraz osób pokrzywdzonych przez los ze 
szczególnym uwzględnieniem pracowników Grupy Kapitałowej 
LOTOS i ich rodzin, 
8) działalność charytatywna, 
9) społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój, 
10) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 
11) promocja i organizacja wolontariatu, 
12) rozwój lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych, w tym 
promowanie współpracy międzysektorowej oraz rozwój 
przedsiębiorczości, 
13) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
15) wspieranie ratownictwa i ochrony ludności, 
16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 
17) zabezpieczanie obiektów technicznych, urządzeń i przedmiotów 
mających historyczne znaczenie, a związanych z przemysłem 
naftowym i gazowniczym, 
18) popularyzowanie i promocja wiedzy z dziedziny historii 
przemysłu naftowego i gazowniczego, 
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19) tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi ochroną 
aparatury, sprzętu, dokumentów przemysłu naftowego i 
gazownictwa, 
20) dbałość o dziedzictwo kulturowe, wspieranie kultury, ochrona 
zabytków polskiej kultury w zakresie związanym z przemysłem 
naftowym i gazowniczym, w tym w szczególności dotyczącym obszaru 
województwa pomorskiego. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Brak danych 
Wartość projektu Brak danych 

Wysokość 
dofinansowania 

Brak danych 

Wkład własny  Brak danych 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Nabór ciągły 

Informacje 
dodatkowe 

Termin oczekiwania na decyzję – do trzech miesięcy. 

 

 

Nazwa programu Granty Fundacji Grupy PKP 

Sponsor Fundacja Grupy PKP 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja Grupy PKP 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://www.pkp.pl/pl/pliki-do-pobrania 
 

Typy 
Wnioskodawców 

Organizacje, których zakres działań wpisuje się w poniższe kategorie: 
 działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu 

kolejowego i na obszarze kolejowym; 
 działania związane z budową i promocją rozwiązań w modelu 

„przyjazna kolej”; 
 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego , w tym w szczególności prowadzenia działań 
związanych z tradycjami i historią kolejnictwa; 

 nauka i edukacja; 
 kultura fizyczna i sport; 
 ochrona środowiska oraz ekologia, ze szczególnym 

uwzględnieniem inicjatyw związanych 
 z rozwojem transportu kolejowego; 
 działania społeczne oraz z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia; 
 wspieranie społeczności lokalnych; 

https://www.pkp.pl/pl/pliki-do-pobrania
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 inne działania na rzecz poprawy warunków życia 
społecznego. 

Grupa docelowa Brak określonej grupy 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Brak danych 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Brak danych 

Wartość projektu Brak danych 

Wysokość 
dofinansowania 

Brak danych 

Wkład własny  Nie jest określona jego wysokość. 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Nabór ciągły 

 

 

Nazwa programu Dotacje Fundacji PZU 

Sponsor Fundacja PZU 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja PZU 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 
 

Typy 
Wnioskodawców 

 organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 1-2 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1817, z późn. zm., dalej: ustawa o działalności 
pożytku publicznego),  

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego,  

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  
 spółdzielnie socjalne,  
 instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje 

samorządowe, w szczególności składające wniosek w imieniu 
i na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie 
użyteczną zgodną z celami, o których mowa w § 1 ust. 2; 

Grupa docelowa Brak danych 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Przedsięwzięcia zgodne ze celami statutowymi Fundacji, tj. w 
zakresie: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
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sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
2) działalności charytatywnej, 
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
4) ochrony i promocji zdrowia, 
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
7) działań na rzecz mniejszości narodowych, 
8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, 
13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych 
związanych z bezpieczeństwem na drogach, 
14) ratownictwa i ochrony ludności, 
15) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 
16) promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie 
dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Max. 12 miesięcy 
Wartość projektu Brak danych 

Wysokość 
dofinansowania 

Max. 90% wartości projektu 

Wkład własny  Min. 10% wartości projektu 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Nabór ciągły 

Informacje 
dodatkowe 

Wnioski składane online. 
Koszty administracyjne, finansowane w ramach Dotacji, nie mogą 
przekraczać 10% całkowitego kosztu Projektu. Do kosztów 
administracyjnych zalicza się w szczególności wynagrodzenie 
koordynatora Projektu. 
Koszty noclegów i wyżywienia finansowane w ramach Dotacji nie 
mogą przekraczać 5% całkowitego kosztu Projektu. 

 

 

Nazwa programu Granty Fundacji TAURON 

Sponsor Fundacja TAURON 

Organizator Fundacja TAURON 



 

 
 

22 
 

konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://fundacja.tauron.pl/jak-uzyskac-pomoc 
 

Typy 
Wnioskodawców 

Organizacja pożytku publicznego, 
Szkoła, przedszkole, 
Inna instytucja wpisująca się w cele statutowe Fundacji 

Grupa docelowa Brak danych 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Działania wpisujące się w cele statutowe Fundacji, do których należy 
działalność 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: 
a. pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i zasobów 
materialnych dla realizacji celów Fundacji; 
b. tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia 
programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz 
programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i 
wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży; 
c. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów 
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji; 
d. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub 
prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom; 
e. prowadzenie lub wspieranie kampanii prospołecznych; 
f. prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych; 
g. organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, 
rekreacyjnych lub kulturalnych; 
h. organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej 
odpowiedzialności biznesu; 
i. propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego; 
j. 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. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Brak danych 

Wartość projektu Brak danych 

Wysokość 
dofinansowania 

Brak określonej wartości 

Wkład własny  Brak określonej wartości 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Nabór ciągły 

Informacje Decyzja w terminie do 60 dni. 

https://fundacja.tauron.pl/jak-uzyskac-pomoc
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dodatkowe 
 

 

Nazwa programu Granty Fundacji Banku Pekao S.A. 

Sponsor Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-
spoleczna/fundacja-banku.html 

Typy 
Wnioskodawców 

Organizacje wpisujące się w cele statutowe Fundacji. 

Grupa docelowa  

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Przedsięwzięcia wpisujące się w cele statutowe Fundacji, obejmują 
wspieranie działań w zakresie: 

 oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 
 przedsięwzięć naukowo‑badawczych, 
 dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, 
 popularyzowania wiedzy bankowej, 
 niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 
 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
 ochrony środowiska, 
 realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, 
 upowszechniania kultury. 

Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez: 
a) organizowanie, finansowanie oraz wspieranie rzeczowe i 

niematerialne przedsięwzięć objętych celami Fundacji, 
b) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i badań 

w zakresie objętym celami Fundacji, 
c) udzielanie dotacji placówkom opiekuńczym i osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
d) wspieranie i finansowanie inicjatyw społecznych na poziomie 

lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim mających na celu 
rozwój społeczności lokalnych i społeczeństwa 
obywatelskiego, 

e) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i 
organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów 
statutowych, 

f) organizowanie i wspieranie działań z zakresu wolontariatu 
pracowniczego, przyznawanie dofinansowania inicjatywom 
wolontariatu Pracowników Banku, 

g) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć z zakresu 
kultury, w szczególności wystaw, spektakli teatralnych, 
koncertów, 

h) udzielanie stypendiów wyróżniającym się uczniom i 
studentom, 

i) zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego, 

https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/fundacja-banku.html
https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/fundacja-banku.html
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j) wspieranie lub współpracę z organizacjami i przedsiębiorcami 
o zbliżonym profilu działania, 

k) świadczenie pomocy organizacyjnej, rzeczowej oraz 
finansowej osobom i jednostkom, które 

l) prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność zbieżną z 
celami Fundacji, 

m) ustanawianie i przyznawanie nagród, w imieniu Fundatora, za 
wybitne osiągnięcia w obszarach 

n) programowych Fundacji, 
o) prowadzenie działań promocyjnych na rzecz Fundacji lub 

związanych z realizacją jej celów, 
p) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na 

realizację celów Fundacji. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Brak danych 

Wartość projektu Brak danych 

Wysokość 
dofinansowania 

Brak określonej wysokości 

Wkład własny  Brak określonej wysokości 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Nabór ciągły 

 

 

Nazwa programu Granty Fundacji KGHM Polska Miedź 

Sponsor Fundacja KGHM 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja KGHM 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

http://fundacjakghm.pl/dla-instytucji/ 
 

Typy 
Wnioskodawców 

Podmioty wpisujące się w cele statutowe Fundacji dotyczące: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa; 
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
3) działalności charytatywnej; 
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

http://fundacjakghm.pl/dla-instytucji/
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języka regionalnego; 
6) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 
7) ochrony i promocji zdrowia; 
8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
10) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
13) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych; 
15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
16) działalności na rzecz dzieci i młodzież y, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży; 
17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
18) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
19) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego; 
20) turystyki i krajoznawstwa; 
21) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
22) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej;  
23) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji; 
24) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
25) ratownictwa i ochrony ludności; ratownictwa i ochrony ludności; 
26) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
27) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
28) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
29) promocji i organizacji wolontariatu;  
30) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
31) działalności na rzecz kombatantów w działalności na rzecz 
kombatantów, weteranów i osób represjonowanych; 
32) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
33) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
34) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Grupa docelowa Brak danych 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Wpisujące się w cele statutowe Fundacji. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 
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Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Brak danych 

Wartość projektu Brak danych 

Wysokość 
dofinansowania 

Brak danych 

Wkład własny  Brak danych 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Nabór ciągły 

 

 

Nazwa programu Konkurs grantowy Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

Sponsor Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

www.fundacja.pgnig.pl 
 

Typy 
Wnioskodawców 

1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 
rozumieniu ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 688 z późniejszymi 
zmianami), 
2) organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 688 z późniejszymi 
zmianami), 
3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele 
określone w pkt I.2. poniżej, w szczególności takim podmiotom jak: 
szkoły i inne placówki oświatowe, 

Grupa docelowa Jw. 
Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

Działania wpisujące się w cele statutowe Fundacji, do których należy 
Promocja i wspieranie: 
1) kultury jako dziedzictwa narodowego, 
2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i 
technicznych, 
3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów, 
4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia 
wychowawczego 
dzieci i młodzieży, 
5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
6) ochrony środowiska, 
7) kultu religijnego, 
8) dobroczynności, 
9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – 
patriotycznych, 

http://www.fundacja.pgnig.pl/
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10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci 
telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.” 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Brak danych 

Wartość projektu Brak danych 
Wysokość 
dofinansowania 

Brak danych 

Wkład własny  Brak danych 
Orientacyjny termin 
konkursu 

2020r. 

Informacje 
dodatkowe 

Wniosek składany online 

 

 

Nazwa programu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 

Priorytet Priorytet 5 Wsparcie doraźne 
Sponsor Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/ 

Typy 
Wnioskodawców 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 
UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym 
stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz 
jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające 
osobowość prawną, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, 

 spółdzielnie socjalne, 
 Koła Gospodyń Wiejskich; 
 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 

kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu 
osiągnięcia 

 zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
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statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Grupa docelowa Jw. 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie 
na: 

 pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb 
organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia 
nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny 
wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej 
celów statutowych – POMOC DORAŹNA, 

 pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w 
wydarzeniach z życia publicznego o charakterze 
ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także 
międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora 
pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana 
organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE, 

 pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach 
zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze 
międzynarodowym (między innym kosztów składek 
członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, 
posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z 
członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu 
widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w 
której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

NIE 

Projekt 
międzynarodowy 
(TAK/NIE) 

NIE 

Długość projektu Brak danych 

Wartość projektu Do 10 000zł 

Wysokość 
dofinansowania 

Do 100% 

Wkład własny  NIE 

Orientacyjny termin 
konkursu 

28 lutego – 30 listopada 2020r. 

Informacje 
dodatkowe 

Warunkiem wymaganym do uzyskania mikrodotacji jest wykazanie 
przez ubiegającą się organizację, że sfinansowanie celu dotacji w inny 
sposób jest niedostępne dla organizacji, a także zewnętrzne 
potwierdzenie wiarygodności danego podmiotu (np. w formie 
rekomendacji lub przedstawienia wiarygodnego doświadczenia 
prowadzonej działalności). 
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5. Inne 
 

Nazwa programu RITA – Przemiany w regionie 

Sponsor Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

Organizator 
konkursu/ instytucja 
pośrednicząca 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 

Strona www 
sponsora/ konkursu 

https://programrita.org/ 
 

Priorytety 
programu/ obszary 
wsparcia 

Priorytety Programu: 
 wsparcia demokratycznych, społecznych i gospodarczych 

przemian w ww. krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji 
Centralnej, 

 przekazywania polskiego doświadczenia przemian w 
następujących sferach: problemy społeczne i socjalne, edukacja i 
wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, dziedzictwo kulturowe, 
rozwój i wsparcie trzeciego sektora, rozwój i wsparcie 
samorządu lokalnego, rozwój niezależnych i nowoczesnych 
mediów, 

 rozwijania współpracy międzynarodowej w regionie, 
 kształtowania nowych liderów rozwoju demokracji, gospodarki 

rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. 

Typy 
Wnioskodawców 

 stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach; 

 fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach; 
 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. 

Grupa docelowa Brak określonej grupy 

Rodzaj działań 
kwalifikowalnych 

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. 

Projekt partnerski 
(TAK/NIE) 

TAK 
Co najmniej 1 partner zagraniczny z kraju objętego programem: 
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, 
Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan. 

Projekt 
międzynarodowy 

TAK 

https://programrita.org/
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(TAK/NIE) 
Długość projektu Brak danych 

Wartość projektu max. 60 000 zł 

Wysokość 
dofinansowania 

85% wartości projektu 

Wkład własny 15 % wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub 
osobowego) 

Orientacyjny termin 
konkursu 

Do 30 kwietnia 2020r. 
Do 15 października 2020r. 

Informacje 
dodatkowe 

Projekty mogą mieć charakter zarówno lokalny jak i/lub systemowy (tj. 
w makroskali) 

 

 

 


