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Edukacja i młodzież 
1. 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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2. Konkurs UE: Partnerstwa młodzieżowe 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

� Celem konkursu jest wsparcie partnerstw z regionalnymi lub lokal-nymi organami publicznymi lub 
innymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w sektor młodzieży na szczeblu 
europejskim, w celu opracowania długoterminowych projektów  łączących różne działania 
programu „Młodzież w działaniu”.  

Celem mechanizmu jest wzmacnianie synergii i współpracy pomiędzy Komisją Europejską – 

poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego – oraz różnymi 

podmiotami pracu-jącymi w obszarze młodzieży poprzez  łączenie zasobów i praktyk w celu 

maksymalizacji oddziaływania programu oraz dotarcia do większej liczby beneficjentów. 

 

Celem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie dotacji dla projektów. 

Kwalifikujące się działania i wnioski  
Projekt musi obejmować działania nienastawione na zysk oraz dotyczyć problematyki młodzieży i 
edukacji poza formalnej. W ramach niniejszego zaproszenia za kwalifikujące uważa się 
następujące działania: 

• międzypaństwowe wymiany młodzieży, 
• krajowe lub międzypaństwowe inicjatywy młodzieżowe, 
• europejski wolontariat, 
• szkolenia i tworzenie sieci kontaktów. 

Wnioskodawcy są zobowiązani przedstawić program działań odpowiadający szczególnym 
kryteriom odnoszącym się do każdego z kwalifikujących się działań. Ponadto program działań 
musi obejmować działania, których celem jest koordynacja projektu i rozpoznawalność 
partnerstwa. 

Rozpoczęcie programu działań musi nastąpić między dniem 1 marca 2014 r. a dniem 1 września 
2014 r. Czas trwania programu działań przewidziano na maksymalnie 2 lata (24 miesiące). 

Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego zaproszenia do 
składania wniosków. 

Dostępny budżet 
Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia 
do składania wniosków szacuje się na 2 500 000 euro. Maksymalna kwota dotacji na każdy 
projekt nie przekroczy 100 000 euro. 

Pomoc finansowa Agencji nie może przekroczyć 50% całkowitych kwalifikujących się kosztów 
projektu.  Wnioskodawcy muszą przedstawić budżet zgodny z przepisami o finansowaniu 
każdego z kwalifikujących się działań. 

TERMIN składania wniosków: do 5 września 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/888092.html  
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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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4. Konkurs dotacyjny Fundacji Kronenberga – edycja 2013 

Fundacja Kronenberga 

� Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i 
rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań 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 

W ramach wszystkich obszarów programowych, finansowane są takie działania, jak m.in.: 

• warsztaty, 

• szkolenia, 

• konkursy i olimpiady 

 

TERMIN składania wniosków: od 9 do 30 września 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm  
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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 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,  

TERMIN składania wniosków: 
a) 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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Polityka społeczna 
1. IV otwarty konkurs na świadczenie pomocy pokrzywdzonym 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
� Konkurs skierowany jest do podmiotów ze sfery pozarządowej, które po przeprowadzeniu 

postępowania i akceptacji ich oferty otrzymają dotacje na świadczenie pomocy 

pokrzywdzonym, na okres od 15 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku. 

 

Do chwili obecnej ogłoszono 3 konkursy ogólnopolskie, których wynikiem jest świadczenie w 

2013 roku przez 24 NGO’sy pomocy ofiarom przestępstw. Pomoc pokrzywdzonym nie jest jednak 

świadczona jednolicie na całym terytorium kraju, w związku z czym obecny konkurs ofert 

skierowany jest na pomoc w 17 miastach na terenie Polski w których taka forma wsparcia nie jest 

jeszcze dostępna, tj. w Ciechanowie, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, 

Katowicach, Kielcach, Legnicy, Olsztynie, Opolu, Pile, Poznaniu, Radomiu, Siedlcach, Słupsku, 

Tarnowie, Wrocławiu, Zamościu. 

 

Zadania objęte konkursem dotyczą m.in. takich działań na rzecz pokrzywdzonych jak: 

organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią 

lub pomocą psychologiczną, pokrywanie kosztów: świadczeń zdrowotnych, wyrobów 

medycznych, żywności lub bonów żywnościowych, przejazdów środkami komunikacji publicznej, 

kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, kosztów czasowego 

zakwaterowania lub udzielania schronienia oraz finansowanie okresowych dopłat do bieżących 

zobowiązań czynszowych, dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do 

potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem. 

 

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które realizować będą minimum 5 z 9  wymienionych 

wyżej zadań, a najwyżej oceniane będą oferty  podmiotów, które możliwie kompleksowo 

świadczyć będą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

  

TERMIN składania wniosków: do 26 lipca 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/894027.html  
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2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na 

płeć: małe granty 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
� Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 28 czerwca 2013 nabór wniosków o 

dofinansowanie z funduszy norweskich. Wsparcie można otrzymać w ramach Funduszu Małych 

Grantów w programie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć". 

 

Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania 

Fundusz Małych Grantów przeznaczony jest na dofinansowanie projektów, których głównym 

celem jest: 

1) zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie lub 

2) zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć. 

 

Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym wskazuje jeden z dwóch powyższych celów. 

 

W ramach wskazanych celów wspierane będą działania w następujących obszarach: 

a) Rozwój działań profilaktycznych i wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i lokalnym (cel ogólny nr 1); 

b) Wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze 

względu na płeć (cel ogólny nr 2). 

  

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

Na wsparcie projektów w ramach Funduszu Małych Grantów zostanie przeznaczona kwota 600 

000 euro, tj. 2 502 360 zł. Środki udostępnione w naborze pochodzą z Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014. 

 

Poziom dofinansowania projektu 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć 85% kosztów 

kwalifikowalnych. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 

co najmniej 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu oraz koszty zarządzania 

Minimalna kwota dofinansowania w ramach Funduszu Małych Grantów to 5 000 euro, tj. 20 853 

zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 euro, tj. 208 530 zł. 

Kwoty wykazane w budżecie projektu są podane w złotych. Koszty zarządzania projektem muszą 

wynosić maksymalnie 10% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. 

 

Czas realizacji projektów i okres kwalifikowalności wydatków 

Czas realizacji projektów wynosi od 12 do 18 miesięcy. Wydatki w ramach projektów są 

kwalifikowane od dnia podpisania umowy/porozumienia w sprawie projektu do czasu 

zakończenia projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r. 
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System płatności 

Dofinansowanie będzie realizowane w systemie zaliczkowym w wysokości do 90% całkowitej 

kwoty dofinansowania na poszczególny projekt. Pozostałe 10% będzie wypłacone po 

zatwierdzeniu raportu końcowego. 

TERMIN składania wniosków: do 16 września 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/891908.html  
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Sport, turystyka i rekreacja 
1. 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 


