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Edukacja i młodzież 
1. Konkurs UE: Partnerstwa młodzieżowe 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

� Celem konkursu jest wsparcie partnerstw z regionalnymi lub lokalnymi 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 pracującymi 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. 
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TERMIN składania wniosków: do 5 września 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/888092.html  

 

2. 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 25 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 (24 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. 
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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/  

 

 

3. 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 nonprofit 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  

1. Priorytety opieki zdrowotnej  
2. Polityka społeczna  
3. 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  
 
 
 
 

4. Regionalny Konkurs Grantowy - Program "Równać Szanse 

2013" 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
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� W Regionalnym Konkursie Grantowym 2013 Programu "Równać Szanse" o dotacje do 7 tys. zł na 
projekty minimum 6miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające 
nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy 
kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 
tys. mieszkańców. 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu 

"Równać Szanse 2013" PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż  

1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje 

pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  

z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. 

 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w 

dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (1319 lat) z małych 

miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. 

TERMIN składania wniosków: 10 października 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=1705  
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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. 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 20092014. 

 

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. 
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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. 

 

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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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 września 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000131  
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2. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

� Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające 
współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. 

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 

odległości 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.  
 
Kto może ubiegać się o fundusze: 
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. 
 
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 września 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000866 
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Sport, rekreacja i turystyka 
1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu kultury fizycznej realizowanych w 2013 roku - VI Tura 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
� Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 4473/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 pt.: 
1. „Przygotowanie i organizacja imprez w sportach zimowych wraz z całorocznym utrzymaniem 

tras narciarskich” – 250.000 zł  

 
TERMIN składania wniosków: 22 sierpnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=21128&idmp=127&r=r  
 

2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu turystyki w 2013r. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
� Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 4473/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 pt.: 
1. 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 – 85.000 zł 

2. 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 – 55.000 zł  

 
TERMIN składania wniosków: 14 sierpnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=21103&idmp=127&r=r  
 
Opracowanie: Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu 
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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 


