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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:   
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 
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2. Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne 

Fundacja im. Stefana Batorego 

� Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje pozarządowe, które chciałyby uczestniczyć w 

programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne, do składania listów intencyjnych. 

 

Organizacjom zaproszonym do udziału w programie oferowane są szkolenia na temat zakładania i 

prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy i zarządzania nimi, tworzenia 

lokalnych koalicji i współpracy z mediami, a także możliwości ubiegania się o dotację na 

dofinansowanie stypendiów. 

Budżet:  
� Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 000 zł (dla organizacji uczestniczących w programie 

od 10 lat lub dłużej) i 20 000 zł (dla pozostałych organizacji).  

� Z dotacji można sfinansować stypendia dla uczniów oraz koszty obsługi, promocję 

programu i działania adresowane do stypendystów. 

Kto może wziąć udział w konkursie: 
Listy intencyjne mogą składać fundacje i stowarzyszenia, które planują: 
� prowadzić lokalny program stypendialny adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk i, szczególnie, z 

mniejszych miejscowości; 

� pozyskiwać fundusze na prowadzenie programu stypendialnego z różnych źródeł (od 

władz samorządowych, lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, ze zbiórek 

publicznych, z wpłat 1% itp.); 

� współpracować ze stypendystami i angażować ich do pracy wolontariackiej na rzecz 

programu stypendialnego i lokalnej społeczności. 

 
TERMIN składania wniosków:  1 marca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/rowne_szanse/lokalne_programy_stypendia
lne 
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3. Edukacja globalna 2013 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

� Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2013”. 
Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do 
społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013 r.” 

 
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań: 

 
� Zadanie I 

A. Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (regranting) na projekty z zakresu edukacji 
globalnej realizowane przez organizacje pozarządowe w dziedzinie edukacji globalnej 
skierowane do szerokiej publiczności w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. 
mieszkańców 

B. Inicjatywy edukacyjne o charakterze szkoleniowym skierowane do organizacji z 
niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z Dziedziny edukacji globalnej 

� Zadanie II 

Edukacja globalna dla wszystkich - inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość szerokiej 

publiczności na temat problemów globalnych 

� Zadanie III 

Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z 

wyraźnym efektem multiplikacji 

� Zadanie IV 

Festiwal filmów o tematyce rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem pokazów filmowych 

poza Warszawą oraz w przestrzeni publicznej 

� Zadanie V 

Inicjatywy edukacyjne i informacyjne zwiększające zrozumienie i dostęp do informacji nt. 

współpracy rozwojowej 

Budżet:  

• Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:  
1 900 000,00 zł 

 

TERMIN składania wniosków: 11 marca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,publicznego,Edukacja,global
na,2013,1700.html   
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4. 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  
 

 

Kultura i dziedzictwo narodowe 
  
 

1. Granty na projekty w obszarze kultury 

Europejska Fundacja Kultury 

� Europejska Fundacja Kultury (ECF) promuje współpracę kulturalną w Europie. Wspiera otwartą i 

demokratyczną Europę, w której respektowane są prawa człowieka i różnorodność kulturowa jej 

obywateli. ECF wspiera współpracę i wymianę kulturalną w Europie poprzez program grantowy 

wspierający inicjatywy promujące ludzką kreatywność i wspólne przedsięwzięcia. 

 

Działanie: Making collaboration grants - granty dla organizacji kulturalnych 

W ramach tego działania wspierane są projekty współpracy organizacji kulturalnych. Projekty 
będą oceniane pod kątem charakteru współpracy oraz wartości dodanej, jaką wnoszą w 
dziedzinę współpracy kulturalnej w Europie. Wstępne projekty powinny być przedłożone na 
piśmie, a ich objętość nie może przekraczać dwóch stron. Wnioskodawcy, których projekty 
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zostaną wybrane, będą poproszeni o przedstawienie rozbudowanej wersji wniosku. Granty 
przeznaczone są tylko dla organizacji kulturalnych.  
 
Budżet: 

� Średnia wysokość dotacji wyniesie od 10 do 30 tys. euro.  
� Maksymalna kwota dofinansowania nie przekroczy 80 proc. kosztów całkowitych 

projektu. 

TERMIN składania wniosków: 25 marca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.culturalfoundation.eu/grants/collaboration-grants  
 

2. Program „Dziedzictwo kulturowe” 2013 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

� Celem priorytetu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja 

i rewaloryzacja zabytków, udostępnianie zabytków na cele publiczne oraz inicjowanie cyfryzacji 

materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. 

Dziedzictwo kulturowe  

� Priorytet „Ochrona zabytków” 
� Priorytet „Wspieranie działań muzealnych” 
� Priorytet „Kultura ludowa” 
� Priorytet „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” 
� Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” 
� Priorytet „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” 

Kto może wziąć udział w konkursie:  

� samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez 
ministra i jednostki samorządu terytorialnego) 

� organizacje pozarządowe  
� kościoły i związki wyznaniowe; 
� podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sferze kultury 

Budżet:  

� 82 000 000 zł (Ochrona zabytków) 
� 5 500 000 zł (Wspieranie działań muzealnych) 
� 3 500 000 zł (Kultura ludowa) 
� 3 000 000 zł (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) 
� 2 000 000 zł (Ochrona zabytków archeologicznych) 
� 3 000 000 zł (Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego) 

TERMIN składania wniosków: 31 marca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2013/dziedzictwo-kulturowe/informacje-ogolne.php 
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Osoby niepełnosprawne 

1. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

�  Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań: 
A. Upowszechnianie rezultatów projektu „Razem w pełni sprawni” 

B. Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez turystykę edukacyjną, sport lub sztukę 

C. Organizacja na Dolnym Śląsku imprezy promującej ogólnopolskie działania z zakresu dobrych 

praktyk realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2013 r. wynosi 
1.000.000,00 (słownie złotych: jeden milion), w tym: 

a) 800.000 na wydatki bieżące, 

b) 200.000 na wydatki majątkowe (inwestycje). 

Minimalny finansowy wkład własny wynosi 1% całkowitych kosztów zadania. 

 
TERMIN składania wniosków: 21 lutego 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=18279&idmp=127&r=r  

 

 

Polityka senioralna 

1. Seniorzy w akcji 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  

i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

�  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają 

ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 60 + i do par 

międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), które chcą zrealizować projekt społeczny w 

oparciu o osobiste pasje. Listy intencyjne można złożyć do 8 marca 2013 roku. 

Ze środków konkursu przyznane zostaną dotacje na realizację przedsięwzięć, które 
� angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,  
� promują współpracę międzypokoleniową,  
� sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. 
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Celem konkursu jest pokazanie, że osoby 60+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, inicjują 
ciekawe przedsięwzięcia, pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów, a bariery 
międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów. 

Budżet:  

� łączna pula środków przewidzianych na dotacje wynosi 343 000 zł, 
� udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 

5000 zł do 12 000 zł, 
� o dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w 

wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę 
podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub 
stowarzyszenie, dom kultury). 

TERMIN składania wniosków: 8 marca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: www.seniorzywakcji.pl  

 

 

Społeczeństwo obywatelskie 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
"Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez wzmocnienie działań skierowanych do organizacji 
pracujących z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska" 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

�  Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego "Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań 

skierowanych do organizacji pracujących z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska". 

 
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań: 

1. Stworzenie i prowadzenie portalu informacyjnego dla młodzieży oraz organizacji 

pozarządowych pracujących z młodzieżą (z propozycją nazwy domeny internetowej), 

2. Przygotowanie raportu na podstawie monitoringu danych dotyczących młodzieży na Dolnym 

Śląsku. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2013 r. wynosi 
70.000 zł  
 
TERMIN składania wniosków: 28 lutego 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=18284&idmp=127&r=r  
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Sport i rekreacja 
 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 
zakresu kultury fizycznej realizowanych w 2013 roku - II Tura 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

� Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 3478/IV/13 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z 

zakresu kultury fizycznej w roku 2013, realizowanego przez organizacje pozarządowe. 

 
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań: 

1. Związanych z organizacją imprez sportowych „Organizacja na Dolnym Śląsku regionalnych, 

ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych promujących kulturę fizyczną i 

osiągnięcia sportowe regionu” – 70.000 zł  

2. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, w tym organizacja 

imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim” – 40.000 zł  

 
TERMIN składania wniosków: 21 lutego 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=18336&idmp=127&r=r 
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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 


