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Edukacja i młodzież 

1. Program Grundtvig 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

� Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na 

poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących 

się niezawodową edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim 

współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego 

wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, 

osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty 

edukacyjnej dla dorosłych. 

Przykładowe obszary tematyczne: 

� rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, kompetencje 

informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, świadomość i 

ekspresja kulturalna, przedsiębiorczość) 

� metodyka nauczania osób dorosłych 

� uczenie się osób w starszym wieku, edukacja międzypokoleniowa 

� edukacja rodziców 

� sposoby motywowania osób dorosłych do dalszej nauki, zwłaszcza tych, które ją 

przedwcześnie przerwały 

� niezawodowa edukacja osób niepełnosprawnych, dorosłych na terenach wiejskich, 

osadzonych, migrantów 

� edukacja interkulturowa, prozdrowotna, konsumencka 

� zagadnienia z zakresu alfabetyzacji dorosłych (adult literacy) 

TERMIN składania wniosków:   
16 stycznia 2013 -  Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych 

16 stycznia 2013 -  Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych 

21 lutego 2013 -  Projekty Partnerskie Grundtviga 

21 lutego 2013 -  Warsztaty Grundtviga 

28 marca 2013 -  Projekty Wolontariatu Seniorów 
 

ŹRÓDŁO informacji: http://www.grundtvig.org.pl/o-programie/zaproszenie-do-skladania-
wnioskow 
 
 
 
 
 
 



2. Program „Młodzież w działaniu" 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

� Program wspiera finansowo i merytorycznie działania podejmowane poza szkołą i poza uczelnią, 

czyli edukację poza formalną. Rozumiemy przez to taki rodzaj aktywności, która pomaga młodym 

ludziom poszerzyć swoją wiedzę, rozwinąć kwalifikacje i umiejętności, a do tego nabyć życiowego 

doświadczenia i życiowej mądrości. Są to doświadczenia równie cenne, co wykształcenie zdobyte 

w ramach systemu edukacji. 

Przykładowe działania: 

� rozwijanie zainteresowań i umiejętności młodzieży 

� nauka języków obcych 

� wymiany młodzieży z innymi krajami Europy 

� budowanie sieci współpracy między organizacjami młodzieżowymi 

� wolontariat europejski 

� dialog pomiędzy młodymi ludźmi a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki 

młodzieżowej w Europie 

TERMIN składania wniosków: 1 luty 2013 

ŹRÓDŁO informacji: http://www.mlodziez.org.pl/konkurs-wnioskow/zasady-i-terminy 
           

3. Fundacja Kronenberga 

Citi Bank Handlowy  

� Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i 
rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na 
przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: 
I. EDUKACJA 
    Innowacje w edukacji 
    Edukacja ekonomiczna 
    Dziedzictwo kulturowe i tradycje 
    Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży 
II. ROZWÓJ LOKALNY 
    Priorytety opieki zdrowotnej 
    Polityka społeczna 
    Nauka przedsiębiorczości 
Przykładowe działania: 
� warsztaty,  
� szkolenia,  
� konkursy i olimpiady  
 

TERMIN składania wniosków: 
od 1 do 28 marca 2013 – Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym 

od 3 do 27 czerwca 2013 – Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym 

ŹRÓDŁO informacji: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm  



 
 

Społeczeństwo obywatelskie 

 

1. Program Operacyjny „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

� Celem głównym PO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) jest zwiększenie udziału 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych 

prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach 

kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. 

PO FIO stanowi operacjonalizację Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

na lata 2009-2015. 

 

Oferty o dofinansowanie zadań można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów: 

I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; 

II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie; 

III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne; 

IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej; 

 

TERMIN składania wniosków: 14 stycznia 2013 
 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html 
 

2. Program „Europa dla Obywateli”  

Akcja 2: "Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie" 

Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce (ECP Poland) 

� Program „Europa dla Obywateli” na lata 2007- 2013 ma na celu wspieranie aktywności 

obywateli krajów Europejskich oraz pomoc w realizacji międzynarodowych projektów 

społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. 

Program adresowany jest przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych lub pożytku publicznego, 

którzy rozumiejąc potrzeby społeczności lokalnej, potrafią najbardziej efektywnie odpowiadać 

na jej oczekiwania i angażować do działania jej członków. 

Dotacje Programu wspierają zarówno konkretne inicjatywy oddolne o wymiarze 

międzynarodowym, jak i działalność operacyjną organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

pracujących na poziomie europejskim. 

 



W ramach Działania 2, Poddziałania 2.3, finansowane są  konkretne przedsięwzięcia, realizowane 

przez współpracujące organizacje społeczeństwa obywatelskiego pochodzące z co najmniej 2 

państw członkowskich, których celem jest zapewnienie szerokiemu gronu obywateli różnych 

państw europejskich możliwości do dyskusji, współpracy, wymiany dobrych praktyk czy 

tworzenia sieci w różnorodnych obszarach tematycznych.  

Wsparcie finansowe udzielane jest na realizację: 

� projektów wydarzeń (konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, debat) 

� projektów produkcji i realizacji (publikacje, strony internetowe, materiały audiowizualne, 
sondaże opinii publicznej, audycje radiowe/telewizyjne, materiały edukacyjne i szkoleniowe, 
badania). 

 
TERMIN składania wniosków: 1 luty 2013 
 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.europadlaobywateli.pl 
 
 

Turystyka 

 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

turystyki realizowanych w 2013 roku 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

�  Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów w zakresie turystyki wraz z 

udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

Rodzaje zadań objętych konkursem: 

a) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i promowania walorów turystycznych 

regionu – imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, konferencje, seminaria 

dotyczące rozwoju turystyki i promocji regionu, wydawnictwa o charakterze 

turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.) oraz promowanie 

lokalnych produktów i atrakcji turystycznych na krajowych lub zagranicznych  targach 

turystycznych 

b) Zadania w zakresie tworzenia jednolitego systemu informacji turystycznej na Dolnym 
Śląsku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wyznaczanie nowych i renowacja 
istniejących szlaków  turystycznych i tematycznych w województwie dolnośląskim. 

 
TERMIN składania wniosków: 28 grudnia 2012 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=17683&idmp=127&r=r 
 

  



 
Opracowanie: Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu 
Adres internetowy: www.centrumngo.pl 
 
 
Opracowanie powstało w ramach projektu „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji 
pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim” 
 

PARTNERZY PROJEKTU: 
 

        

  
 
 

         
 
      

             
 
 
 

 
Centrum NGO Wałbrzych 
Plac Magistracki 3 (I piętro) 

58-300 Wałbrzych 
tel./fax (74) 843 47 06 

wałbrzych@centrumngo.pl, www.centrumngo.pl 
 

Fundacja Edukacji Europejskiej 
ul. Dmowskiego 2/4 
58-300 Wałbrzych 
tel/fax. (74) 849 21 33, (74) 664 04 02 
e-mail: office@fee.pl, www.fee.pl 

Bison Consulting S.A. 
ul. Legnicka 46A lok. 12,  
53-674 Wrocław 
tel. (71) 341 82 30, fax (71) 342 00 80 
e-mail: office@bison.com.pl, www.bison.com.pl 

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 
ul. Poznańska 2  
58-330 Jedlina-Zdrój 
tel. (74) 84 55 215 
www.jedlinazdroj.eu 


