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Bezpieczeństwo 
1. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego - II edycja 

Funduszu Małych Grantów 

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego 
 
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych). 
 
2. Zasady przyznawania dofinansowania: 
O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne. 
Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób 
przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze 
wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić 
podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego 
i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl 
 
3. Termin realizacji projektu: 
Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 20 lipca 2014 r. 

 
TERMIN składania wniosków: do 20 czerwca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.pbd.org.pl/wydarzenia/single/id/819  
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Edukacja i młodzież 
 

1. Młodzież w działaniu - Działanie 3.2 - Współpraca z 

państwami niesąsiadującymi z Unią Europejską 

EACEA - Youth in Action Programme 

� Działanie „Młodzi w świecie” promuje współpracę i wymianę w dziedzinie młodzieży i edukacji 
nieformalnej z innymi regionami świata. Wspiera projekty angażujące młodych ludzi oraz 
organizacje z tzw. „krajów partnerskich”, czyli państw mogących brać udział w programie 
„Młodzież w działaniu”, ale nie będących Państwami uczestniczącymi w programie. 

Cele: 

• zwiększenie mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, 

• wspieranie zaangażowania i aktywności młodzieży, 

• sprzyjanie budowaniu potencjału młodzieżowych organizacji i struktur, aby mogły one wnieść 
swój wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

• wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie problematyki 
młodzieży i kształcenia nieformalnego, 

• udział w kształtowaniu polityki młodzieżowej, pracy z młodzieżą i wolontariatu, 

• rozwijanie długoterminowych relacji partnerskich i sieci organizacji młodzieżowych. 
 
Budżet i czas trwania 
Maksymalna kwota dotacji wynosi 100.000 euro. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80 proc. 
całkowitych kwalifikujących się wydatków. Rozpoczęcie projektów musi nastąpić obowiązkowo w 
okresie od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Czas trwania projektów wynosi 
minimalnie 6 miesięcy i maksymalnie 12 miesięcy. 
 
Maksymalna wartość projektu: 50.000 zł 

 
TERMIN składania wniosków: do 14 maja 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000696  
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Ochrona środowiska 
1. Konkurs pn. „Klimatyczna edukacja” 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Instytucja Pośrednicząca) 

� Minister Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn. Klimatyczna edukacja. 

Celem konkursu jest opracowanie pomysłu na projekt oraz jego realizacja w szkołach. Projekt 
pozwoli uczniom i nauczycielom zrozumieć, czym jest zrównoważony rozwój w odniesieniu do 
zmian klimatu i jaki wpływ na zmiany klimatu mają nasze codzienne wybory. 

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 100 000 zł (brutto). 

Minimalny wkład własny: 20% kosztów realizacji zadania. 

 
TERMIN składania wniosków: do 17 maja 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://www.mos.gov.pl/artykul/3026_dla_organizacji_ekologicznych/20354_konkurs_dla_org

anizacji_pozarzadowych_2013.html  
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Ochrona zdrowia 
 

1. Program PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony 

zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych 

Ministerstwo Zdrowia (Instytucja Pośrednicząca) 

� Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia 
do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa ogłasza nabór 
wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów. 

1. Obszary tematyczne, w ramach których można składać projekty do otwartego konkursu: 
a) Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w 

celu zwiększenia liczby urodzeń; 
b) Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej 

populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych; 
c) Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika 

zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce. 
 

2. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów  
Całkowita alokacja środków dostępnych z grantu MF EOG i NMF to 194 616 833 PLN tj. 46 
995 275 euro  - wkład krajowy jest zapewniony ze środków własnych beneficjentów, których 
projekty otrzymają dofinansowanie i stanowi on co najmniej 20% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych każdego projektu. 

 
3. Wartość dofinansowania 

 

• Poziom dofinansowania dla wszystkich beneficjentów - do 80% kosztów kwalifikowalnych 

projektu. 

• Wymagany wkład własny beneficjenta - co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

• Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu to   1 552 950  PLN, tj. 

375 000 euro -  dofinansowanie z MF EOG i NMF wynosi   1 242 360 PLN, tj. 300 000 euro. 

• Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu to   31 059 000 PLN, 

tj. 7 500 000 euro -  dofinansowanie z  MF EOG i NMF wynosi   24 847 200 PLN, tj. 6 000 000 

euro. 

• Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN. 

TERMIN składania wniosków: do 28 czerwca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.zdrowie.gov.pl/strona-213-
MF_EOG_i_NMF_2009_2014_PL07_Konkurs_12013.html  
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Osoby niepełnosprawne 
1. Programu wyrównywania różnic między regionami II na 

2013 rok 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
� Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, 

zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. 

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w 
ramach: 
1. obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt 

rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 

2. obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych 

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część 

kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach 

edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 

komunikowania, 

3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia 

spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych, 

4. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania 

pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, 

5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji 

i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty 

dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,  

6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów 

terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego 

wyposażenia), 

7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie 

zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty 

wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

TERMIN składania wniosków: 
a) obszary A, B, C, D, F i G – od 1 lutego do 30 kwietnia 2013 r. 
b) obszar E – od 1 lutego do 15 listopada 2013 r. 

ŹRÓDŁO informacji: 
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/96/1611/Program_wyrownywania_roznic_miedzy_regiona

mi_II__2013.html  
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Rozwój demokracji 

1. Szwajcarski Blok Grantowy – nabór wniosków projektów 

„małych”  

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk 

� Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu 
Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza trzeci 
nabór wniosków projektów „małych" do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  

1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone 

w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wydanie 

drugie poprawione), których średnia sum przychodów z działalności w ostatnich dwóch 

okresach obrachunkowych nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych. 

2. Wzory dokumentów aplikacyjnych, aktualnych dla trzeciego naboru, znajdują się w zakładce 

Do pobrania. 

3. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 marca 2013 r. 

4. Termin zakończenia naboru upływa 29 maja 2013 r. 

5. Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 5 000 CHF do 40 000 CHF. 

6. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa. 

7. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 29 maja 2013 r. do godz. 17.00 

osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego). 

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie 
internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod 
numerem telefonu +48 22 339 45 45. 
 

TERMIN składania wniosków: od 29 marca 2013 r. do 29 maja 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.swissgrant.pl/pl/fundusz-dla-organizacji-
pozarzdowych/aktualnosci/524-ogloszenie-naboru-m3  
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Społeczeństwo obywatelskie 

1. Europa dla obywateli: Akcja 1.1 Partnerstwo miast 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 

� Partnerstwo miast promuje i wspiera bezpośrednie wymiany pomiędzy obywatelami 
europejskich miast. Partnerstwo miast jest część Akcji 1 "Aktywni obywatele dla Europy" 
programu "Europa dla obywateli". 

Akcja 1 "Aktywni obywatele dla Europy" jest ukierunkowana na działania angażujące obywateli i 
umożliwiające spotkania ludzi z różnych części Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i 
wartości, czerpania nauki z historii i budowania wspólnej przyszłości. 

Poprzez różne środki zachęca obywateli pochodzących z różnych państw do spotkań, wymiany i 
debaty. 

1.1 Spotkania mieszkańców miast partnerskich 

Spotkania różnych grup obywateli z miast partnerskich stwarzające okazję do nawiązania silnych, 
nieformalnych i osobistych relacji pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich. 
Spotkania powinny się charakteryzować następującymi cechami: zaangażowanie w integrację 
europejską, wzajemne zrozumienie i przyjaźźń pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich oraz 
zaangażowanie obywateli. Miasto może być gospodarzem spotkania tylko raz w roku. 

Spotkanie może trwać maksymalnie 21 dni. Grant na nie przeznaczony może wynosić od 5000 do 
25000 euro na projekt. 

 

TERMIN składania wniosków: do 1 czerwca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000131   
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2. Europa dla obywateli: Akcja 1.2: Projekty i obywatelskie i 

środki wsparcia 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 
� Projekty obywatelskie i środki wsparcia to działania wspierające projekty bezpośrednio 

angażujące obywateli. Wspierają spotkania obywateli pochodzących z różnych środowisk i kultur 
w celu wspólnej debaty dotyczącej spraw europejskich. Wspierane projekty powinny 
wykorzystywać innowacyjne metody uczestnictwa. 

 
Poddziałanie 1.2.1: Projekty obywatelskie  
Szczegółowe cele powyższego zaproszenia do składania wniosków mają stanowić wsparcie dla 
paneli obywatelskich, które umożliwiają: 
a) gromadzenie opinii obywateli na temat niektórych ważnych wyzwań, którym Europa musi 
sprostać w przyszłości (patrz tematy); 
b) utrwalenie metody stymulowania aktywnego współdziałania i dyskusji między obywatelami na 
temat niektórych obszarów polityki UE, mających wpływ na ich codzienne życie 
c) stworzenie mechanizmów, które pozwolą obywatelom Europy rozwinąć umiejętności 
obywatelskie, formułować poglądy i opinie na temat procesu integracji europejskiej w formie 
zaleceń dla decydentów na szczeblu europejskim 
d) zachęcanie do dialogu pomiędzy obywatelami Europy a instytucjami UE, wzmocnienie roli 
obywateli w kształtowaniu polityk UE i ich oddziaływania oraz zapewnienie odpowiedniego 
reagowania przez instytucje UE na opinie obywateli 

 
Poddziałanie 1.2.2 - Środki wsparcia  
Poddziałanie to stanowi narzędzie na rzecz zwiększania jakości projektów przedstawionych w 
ramach działania 1 "Aktywni obywatele dla Europy". Wspiera ono wymianę doświadczeń, 
specjalistycznej wiedzy i dobrych praktyk, a także działania, które mogą prowadzić do 
nawiązania trwałego partnerstwa i ustanowienia trwałych sieci. 
Środki wsparcia mogą przybierać różnorakie formy: 

• konsultacje pomagające przygotować i zrealizować dobrej jakości projekt  
• szkolenia  
• krajowe i międzynarodowe wydarzenia promujące ideę partnerstwo miast wśród władz 

lokalnych  
• narzędzia ułatwiające znajdowanie partnerów i współpracę w sieci: publikacje, materiały 

audiowizualne i strony internetowe  
• wymiana dobrych praktyk 

 

TERMIN składania wniosków: do 1 czerwca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000766  
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3. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

� Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające 
współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). 

Cele: 
Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych 
państw z Unią Europejską. 
 
Dofinansowane działania: 

1. współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)  
2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)  
3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)  
4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)  
5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w 

odleglości 50 km od granicy)  
6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi) 

 
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. 
W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech 
różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa 
podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.  

 
Wysokość dofinansowania: 
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 5 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie 
mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych 
instytucji/organizacji). 
 

TERMIN składania wniosków: do 1 czerwca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://visegradfund.org/grants/small_grants/  
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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 


