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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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1. Konkurs grantowy Programu Edukacja Globalna 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 

� Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne 
skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na 
świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez 
uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.  

Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom 
dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i 
przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych 
i technologicznych. 

Kwoty dofinansowania jednego projektu, w zależności od ścieżki wynoszą: 

• ścieżka A - od 20 000 zł do 25 000 zł 
• ścieżka B - do 12 000 zł  

W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 520 000 PLN, przy czym kwota alokacji dla „ścieżki 
B” to minimum 120 000 PLN. 

Minimalny wkład własny: 10% kosztów realizacji zadania (w postaci wkładu finansowego i/lub 
rzeczowego, pracy wolontariuszy). 

Program Edukacji Globalnej jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy 
zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. 

 
TERMIN składania wniosków: do 21 czerwca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://eg.edudemo.org.pl/  
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2. Konkurs dotacyjny „Z PZU po lekcjach” – edycja 2013 

Fundacja PZU 

� Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach 
(do 30 tys. mieszkańców). Fundacja PZU szuka pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości 
świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania 
zdolności uczniów oraz aktywności.  

Dotacje zostaną przeznaczone na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowatorskie i 

skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku szkołach. Intencją Fundacji PZU jest pomoc 

w rozwinięciu metodyki systematycznej pracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami, w celu 

stworzenia możliwego do powielania modelu. 

 

• Maksymalna wysokość dotacji       50 000,00 zł. 

• Maksymalny budżet konkursu      700 000,00 zł. 

• Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy (środki pieniężne) realizatora w 

dotowany projekt w wysokości 10%  wartości wnioskowanej dotacji. 

Harmonogram konkursu: 

Termin składania wniosków 12.07.2013 

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków 12.08.2013 

Szkolenie jednodniowe  23 lub 26.08.2013 

Termin realizacji projektów 01.09.2013- 30.06.2014 

 
 
TERMIN składania wniosków: do 12 lipca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne  
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3. Konkurs grantowy „Na dobry początek” 

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego 

� Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza szóstą edycję 
konkursu grantowego: „Na dobry początek!" o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla 
dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. 
mieszkańców.  

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach: 

• Ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej) - nowatorskie 

projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 2-5 lat 

mieszkających na wsiach i w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które są objęte już 

edukacją. Przez nowatorskość rozumiemy działanie projektowe wykraczające poza 

bieżącą, stałą działalność podmiotu zgłaszającego projekt, rozwijające u dzieci takie cechy 

jak wymienione w § 2 ust 2. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/ 

opiekunów w ich współtworzenie i realizację. 

• Ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nie uczestniczące w żadnej formie edukacji 

przedszkolnej) - projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach 

rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-4 lata) zamieszkującym tereny 

wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w edukacji 

przedszkolnej. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich 

współtworzenie i realizację. 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: 

stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe 

instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w 

miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie udział brać mogą również grupy 

nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość 

prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, 

mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. 

Zasady finansowania:  

• Fundacja przeznacza na dofinansowanie najciekawszych projektów zgłoszonych do konkursu i 

spełniających kryteria konkursu kwotę łączną 300 000,00 zł. 

• Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż 3 tys. zł brutto i nie 

większej niż 10 tys. zł brutto. 

• Wkład własny podmiotu powinien wynosić co najmniej 10% wartości dofinansowania. 

TERMIN składania wniosków: do 10 września 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.fundacja-

steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/Edycja_2013-

2014/dokumenty_programowe/  
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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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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  



8 

 

1. Konkurs MSiT: Wspieranie sportu młodzieżowego oraz 

sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

� Minister Sportu i Turystyki ogłosiła konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu 
wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych. 

Rodzaj zadań, których dotyczy konkurs: 
1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do 

zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM) 
2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach 

mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, 
ossm, wcss, ossm LZS). 

3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia 
sportowego. (acss). 

4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach 
oraz  akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu. 

5. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego. 
6. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM). 
7. Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w: 

a) igrzyskach paraolimpijskich, 
b) igrzyskach głuchych, 
c) MŚ i ME w sportach nie objętych programami IP i IG. 

 

 
TERMIN składania wniosków: do 30 czerwca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/155/1019/Konkurs_ofert_na_dofinansowanie_w_2013_r_z_z

akresu_wspierania_sportu_mlodziezowe.html   
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2. Konkurs UE: Działania przygotowawcze „Europejskie 

partnerstwo na rzecz sportu” 

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury przy Komisji Europejskiej 

� Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury) zaprasza do składania wniosków w 
konkursie, którego celem jest wdrożenie działania przygotowawczego „Europejskie partnerstwo 
na rzecz sportu” zgodnie z decyzją Komisji w sprawie przyjęcia rocznego programu prac na 2013 
r. dotyczącego dotacji i umów w zakresie działania przygotowawczego „Europejskie partnerstwo 
na rzecz sportu” i w zakresie dorocznych imprez. 

Cele i opis 
Głównym celem tego działania przygotowawczego jest przygotowanie przyszłych działań UE w tej 
dziedzinie, w szczególności w ramach rozdziału „Sport” we wniosku dotyczącym programu UE na 
rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 („Erasmus dla wszystkich”) i w 
oparciu o priorytety przedstawione w białej księdze na temat sportu z 2007 r. oraz w 
komunikacie z 2011 r. „Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu”. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma za zadanie wsparcie transnarodowych 
projektów zgłoszonych przez instytucje publiczne lub organizacje niedochodowe w celu 
wskazania i przetestowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk w dziedzinie sportu w 
następujących obszarach: 

1. usprawnienie właściwego zarządzania i równoległych karier w sporcie przez wspieranie 
mobilności wolontariuszy, trenerów, menedżerów i personelu organizacji 
niedochodowych; 

2. ochrona sportowców, szczególnie najmłodszych, przed zagrożeniami ich zdrowia i 
bezpieczeństwa przez poprawę warunków treningów i zawodów; 

3. propagowanie tradycyjnych europejskich dyscyplin sportu i gier. 

Budżet i czas trwania projektu 
Budżet udostępniony na potrzeby niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi  
2 650 000 euro . 
 
Współfinansowanie UE może wynieść maksymalnie 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 
Wnioskodawca wnosi środki własne w minimalnej wysokości 20% całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych. 
 
Realizacja projektów musi się rozpocząć między 1 stycznia 2014 r. a 31 marca 2014 r. i 
zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2015 r. 

 
TERMIN składania wniosków: do 19 lipca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/876514.html  
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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 


