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Nr 2 (77)/2014 

 

W numerze:  

• aktualne konkursy dla 
samorządów i organizacji 
pozarządowych 

• wiadomości dotyczące 
zasad i procedur 
związanych 
z pozyskiwaniem 
funduszy UE i dotacji 
krajowych 

• informacje o zmianach 
w kluczowych 
dokumentach 
programowych 

Wielkopolski O środek Kształcenia  
i Studiów Samorz ądowych 
 
ul. Wawrzyniaka 37, 60-504 Poznań 
tel. 61 847 54 22, fax 61 624 37 64 
office@wokiss.pl, www.wokiss.pl 

Poznań, luty 2014 
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W numerze konkursy dotacyjne w dziedzinach: 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Edukacja: 
o Strona 4, 
o Strona 10, 
o Strona 12, 
o Strona 14, 
o Strony od 20 do 21, 
o Strony od 22 do 24, 
o Strony od 36 do 38, 
o Strony od 63 do 65, 
o Strona 69. 

•••• Kultura: 
o Strona 6, 
o Strona 9, 
o Strona 11, 
o Strona 21, 
o Strony od 22 do 23, 
o Strona 25, 
o Strona 47, 
o Strona 67, 
o Strona 69. 

•••• Sport: 
o Strona 3, 
o Strona 5, 
o Strony od 54 do 58. 

•••• Demokracja: 
o Strona 12, 
o Strony od 16 do 19, 
o Strona 48, 
o Strona 69. 
 
 

•••• Turystyka: 
o Strony od 22 do 23, 
o Strona 25. 

•••• Zdrowie: 
o Strona 4, 
o Strona 15, 
o Strony od 20 do 23, 
o Strona 50, 
o Strona 70. 

•••• Polityka społeczna: 
o Strona 7, 
o Strona 15, 
o Strona 17, 
o Strony od 48 do 54, 
o Strony od 68 do 69. 

•••• Infrastruktura techniczna: 
o Strona 6, 
o Strona 21, 
o Strony od 45 do 47, 
o Strona 50, 
o Strona 53, 
o Strony od 61 do 62, 
o Strona 66. 

•••• Działalność międzynarodowa: 
o Strony od 11 do 13, 
o Strona 16, 
o Strony od 22 do 23, 
o Strona 29, 
o Strony od 59 do 60. 

•••• I inne. 
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Informacje o aktualnych konkursach 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 18 
61-713 Poznań 

tel. (61) 626 66 66 
 fax (61) 626 67 44 

info@umww.pl 
www.umww.pl  

 
 
 

 
Otwarte konkursy ofert na realizacj ę zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzin ie kultury 
fizycznej w roku 2014 
DZIAŁALNO ŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA K ONTAKTÓW I 
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI 
 
Celem Konkursu  jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność 
poŜytku publicznego do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego określonego w „Programie 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2014” w dziedzinie kultury fizycznej w ramach współpracy 
międzynarodowej Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi oraz innymi regionami współpracującymi 
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w § 6 ust. 17 pkt. 2. 
 
Działanie skierowane do realizacji: organizacja międzynarodowego obozu dla dzieci i młodzieŜy z regionów 
partnerskich oraz innych regionów współpracujących z samorządem województwa wielkopolskiego  w ramach 
programu międzynarodowej wymiany młodzieŜy.  
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Wnioski mog ą składa ć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Podmioty składające ofertę muszą spełniać następujące kryteria: 
•••• prowadzenie statutowej działalności poŜytku publicznego: 

o na terenie województwa wielkopolskiego, 
o w dziedzinie objętej konkursem, 
o zgodnie z zakresem zlecanego zadania publicznego, 

•••• posiadanie własnego rachunku bankowego, 
•••• posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej, 
•••• nieposiadanie zobowiązań publiczno – prawnych wobec budŜetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego 

oraz innych źródeł o charakterze publicznym. 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 50 000 zł. 
 
Termin składania wniosków  upływa 31 marca 2014 r.  Oferty naleŜy składać osobiście lub za pośrednictwem 
poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 
sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki w pokoju 607 (VI p.) przy ul. Piekary 17 w Poznaniu /kod pocztowy 
61-823/. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego (nie decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą 
elektroniczną oraz faksem. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.umww.pl/portal?id=2302944  
 

 
� 
 
 

Realizacja programów profilaktycznych z zakresu prz eciwdziałania uzale Ŝnieniom alkoholowym i 
narkotykowym z elementami zaj ęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, ob ejmuj ących 
organizacj ę czasu wolnego dzieci i młodzie Ŝy z rodzin z grup ryzyka 
 
Celem Konkursu  jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 
3 ust. 3 Ustawy, realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy z grup ryzyka, w miejscu ich 
zamieszkania, mających na celu m.in.:  
•••• zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków działania alkoholu i narkotyków,  
•••• nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych,  
•••• zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków,  
•••• przekazanie informacji dotyczących prawnych aspektów i konsekwencji naduŜywania alkoholu lub narkotyków,  
•••• wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.).  
 
Wnioski mog ą składa ć prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem: 
•••• organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy, 
•••• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 300 000 zł. 
 
Termin składania wniosków  upływa 28 lutego 2014 r.  o godzinie 15.30 (nie decyduje data stempla pocztowego). 
Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań województwa w zakresie przedmiotowym naleŜy składać 
osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie (pokój nr 901) Departamentu Ochrony Zdrowia i 
Przeciwdziałania UzaleŜnieniom przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (kod pocztowy 61-823), w zaklejonej i 
opieczętowane kopercie z dopiskiem: „UzaleŜnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu”. Nie będą przyjmowane 
oferty przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.bip.umww.pl/portal?id=2314043 
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Konkurs ofert na realizacj ę w formie wspierania zada ń publicznych Województwa Wielkopolskiego w 
dziedzinie edukacji w roku 2014 
 
Celem Konkursu  jest realizacja poniŜszych zadań: 
•••• Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego - realizacja ww. zadań ma słuŜyć 

kształtowaniu szacunku do własnego państwa, jego historii, kultury i tradycji oraz rozwijaniu umiejętności 
świadomego korzystania z procedur demokratycznych, 

•••• Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski poprzez edukację 
regionalną dzieci i młodzieŜy - realizacja zadania ma słuŜyć poznaniu specyfiki swojego regionu i kształtowaniu 
toŜsamości regionalnej, 

•••• Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka polskiego, ortografii polskiej i literatury - celem 
zadania jest rozwijanie kompetencji językowych dzieci i młodzieŜy. 

 
Wnioski mog ą składa ć prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem: 
•••• organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 
•••• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 70 000 zł i jest podzielona 
odpowiednio dla zadań: 
•••• Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego – 30 000 zł, 
•••• Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski poprzez edukację 

regionalną dzieci i młodzieŜy – 30 000 zł, 
•••• Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka polskiego, ortografii polskiej i literatury – 10 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : Oferty naleŜy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie 
Departamentu Edukacji i Nauki (pok. 801) przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (kod pocztowy 61-823), w zaklejonej i 
opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs: dokładny tytuł zadania”, do dnia 21 lutego 2014 r.  do godziny 
15.30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego). O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty 
do siedziby Departamentu. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.umww.pl/portal?id=2347047  

 
 
� 

 
 
Otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzin ie kultury 
fizycznej w roku 2014 – programy „Mały Mistrz” i „U miem pływa ć” 
 
Celem Konkursu  jest wyłonienie i zlecenie do realizacji zadań publicznych zmierzających do pełniejszego 
zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu Ŝycia mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności 
do upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej, poprawy stanu ich 
zdrowia i sprawności fizycznej, a takŜe przeciwdziałania patologiom społecznym, zagospodarowania czasu 
wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek, jak równieŜ zmierzające do 
efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej. 
Ponadto szczególnym celem konkursu jest współdziałanie i dofinansowanie: 
•••• Programu poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej „Mały Mistrz” realizowanego ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
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•••• Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
(patrz str. 57 Serwisu WOKiSS) 

 
Wnioski mog ą składa ć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 130 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : oferty naleŜy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w 
godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sekretariacie 
Departamentu Sportu i Turystyki w pokoju 607 (VI p.) przy ul. Piekary 17 w Poznaniu /kod pocztowy 61-823/. O 
przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
(nie decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną oraz 
faksem. Oferty naleŜy składać od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do 21 lutego 2014 r.  Oferty złoŜone 
po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.umww.pl/portal?id=2347844  
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Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, poło Ŝonych lub znajduj ących si ę na terenie województwa wielkopolskiego w 2014 r. 
 
Celem Konkursu  jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych koniecznych 
na: 
•••• sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 
•••• przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, 
•••• wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
•••• opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 
•••• wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
•••• sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 
•••• zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 
•••• stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla 

zachowania tego zabytku, 
•••• odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z 

uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 
•••• odtworzenie zniszczonej przynaleŜności zabytku, jeŜeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej 

substancji tej przynaleŜności, 
•••• odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeŜnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 
•••• spustowych, 
•••• modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynaleŜności, 
•••• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
•••• uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o 

własnych formach krajobrazowych, 
•••• działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu, 
•••• zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku 

wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15 i które będą wykonane w bieŜącym roku, 
•••• zakup i montaŜ instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpoŜarowej i odgromowej. 
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Wnioski mog ą składa ć podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku połoŜonego lub znajdującego się na 
obszarze województwa wielkopolskiego. Z budŜetu Województwa Wielkopolskiego mogą być udzielane dotacje 
celowe na prace lub roboty przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, 
artystyczne lub kulturowe. Dotacja moŜe zostać udzielona do 70% ogółu nakładów na prace lub roboty. W 
uzasadnionych przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub gdy 
wymaga przeprowadzenia złoŜonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych, a takŜe w sytuacji, gdy konieczne jest niezwłoczne podjęcie prac lub robót, moŜe być udzielona 
dotacja do 100% nakładów. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 902 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami moŜna składać osobiście w 
Departamencie Kultury w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.30 do 15. 30 lub przesłać na adres: Departament 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, budynek C, parter, pok.15. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 14 
stycznia 2014 roku do 1 marca 2014 r.  O przyjęciu ofert decyduje data wpływu do Departament Kultury (nie 
decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane wnioski przesłane faksem lub drogą elektroniczną. 
Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu: Anna Kamińska-Janowicz 61 626 68 85, sekretariat Departamentu 
Kultury 61 626 68 80. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.umww.pl/portal?id=2338029  

 
 
� 
 
 

Wojewódzki Urz ąd Pracy 

ul. Kościelna 37 
60-537 Poznań 

tel. (61) 846 38 19  
fax (61) 846 38 20 

wup@wup.poznan.pl 
www.wup.poznan.pl 

 
 
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej  
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
Poddziałania 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  
 
Celem Konkursu  jest rozwój form aktywnej integracji poprzez realizację kontraktów socjalnych, programów 
aktywności lokalnej, programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie 
aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe słuŜb pomocy społecznej). Projekt 
realizowany jest zgodnie z dokumentem: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2013 roku dostępnym na 
stronie internetowej: www.efs.wup.poznan.pl oraz www.efs.gov.pl.  
 
Wnioski mog ą składa ć powiatowe centra pomocy rodzinie. 
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Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu nie została podana. Beneficjent 
zobowiązany jest do wniesienia wkładu publicznego w wysokości minimum 10,5% wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 

 
Termin składania wniosków : wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego powiatowego centrum 
pomocy rodzinie naleŜy złoŜyć w terminie od 23 stycznia 2014 r. do 20 lutego 2014 r. , do godz. 15.30. Wniosek 
naleŜy złoŜyć w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, tj. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 
60-537 Poznań, budynek C. Wniosek moŜna złoŜyć osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty. W 
przypadku wniosku nadesłanego pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina 
wpływu do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/2825.php  

 
� 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

ul. Szczepanowskiego 15A  
60-541 Poznań  

tel. (61) 845 62 00  
fax (61) 841 10 09  

  biuro@wfosgw.poznan.pl  
www.wfosgw.poznan.pl  

 
 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie przedsi ęwzięć z zakresu przedsi ęwzięć pozostałych, tj. nie obj ętych 
innymi regulaminami naboru wniosków wydawanymi prze z WFOŚiGW w Poznaniu 
 
Celem Konkursu  jest dofinansowanie projektów z zakresu przedsięwzięć pozostałych, tj. nie objętych innymi 
regulaminami naboru wniosków wydawanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu, w szczególności dotyczących: 
monitoringu środowiska, ochrony i kształtowania przyrody, zapobiegania i likwidacji skutków powaŜnych awarii 
zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• Przedsiębiorca publiczny (podmiot prowadzący działalność gospodarczą, na który organ władzy publicznej ma 

decydujący, bezpośredni lub pośredni wpływ):  
o Przedsiębiorstwo państwowe,  
o Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa,  
o Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego,  
o Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, 

jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcy wskazani w pkt. 1.1, 1.2, 1.3 są podmiotami, które 
posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i 
konsumentów.  

•••• Przedsiębiorca prywatny:  
o Spółka kapitałowa (Sp. z o.o., Sp. akcyjna), 
o Spółka osobowa (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), 
o Spółka cywilna,  
o Niepaństwowa szkoła wyŜsza,  

•••• Samodzielny niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,  
•••• Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,  
•••• Sektor finansów publicznych:  

o Jednostka samorządu terytorialnego,  
o Fundusz celowy,  
o Państwowa lub samorządowa instytucja kultury,  
o Państwowa szkoła wyŜsza,  
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o Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,  
o Jednostka badawczo-rozwojowa,  
o Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,  
o Inny Wnioskodawca zaliczony do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26.11.1998 r. 

o finansach publicznych,)  
•••• Organizacja pozarządowa:  

o Fundacja,  
o Stowarzyszenie,  
o Kościół lub związek wyznaniowy,  
o Spółdzielnia,  
o Inna, 

•••• Pozostałe:  
o Spółka wodna,  
o Inna. 

 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu nie została określona. Wysokość 
dofinansowania na podstawie wniosków spełniających warunki do dofinansowania ustala Zarząd WFOŚiGW w 
ramach posiadanych środków finansowych. 
 
Termin składania wniosków : wnioski naleŜy składać w Biurze WFOŚiGW w Poznaniu do dnia 17 lutego 2014 r.  
do godz. 12.00. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna/nabor-wnioskow-o-
dofinansowanie-przedsiewziec-z-zakresu-przedsiewziec-pozostalych-tj-nie-objetych-innymi-regulaminami-naboru-
wnioskow-wydawanymi-przez-wfosigw-w-poznaniu.html  

 
 
� 

 
 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  

ul. Marszałkowska 6/6 
00-590 Warszawa 
tel. (22) 622 01 22 
fax: (22) 622 02 11 

 arfp@filantropia.org.pl 
www.filantropia.org.pl 

 
 
Aktywna biblioteka 
 
Celem Konkursu  jest umoŜliwienie bibliotekom przygotowania i wcielenia w Ŝycie projektów skierowanych do 
społeczności lokalnych, przy wykorzystaniu nowych technologii. Ponadto, celem Konkursu jest umoŜliwienie 
bibliotekom zdobycia doświadczenia w aplikowaniu o dotacje i realizacji projektów (zarządzaniu projektem i 
rozliczaniu go). Biblioteki, dzięki udziałowi w Konkursie „Aktywna Biblioteka” zdobędą takŜe doświadczenie we 
współpracy z otoczeniem: partnerami lokalnymi i róŜnymi grupami uŜytkowników. 
Do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” bibliotekarze powinni zgłosić projekty i dotyczące grup odbiorców 
usług oferowanych przez biblioteki: 
•••• dzieci i rodziców, 
•••• ludzi młodych, 
•••• osób dorosłych, 
•••• osób starszych i niepełnosprawnych. 
Projekt moŜe być adresowany do wielu grup odbiorców, ale we wniosku będą Państwo proszeni o podanie wiodącej 
grupy odbiorców. 
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Wnioski mog ą składa ć biblioteki uczestniczące w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. 
 
Wysoko ść dotacji moŜliwej do uzyskania w ramach konkursu wynosi maksymalnie 4 500 zł. W trakcie realizacji 
projektu biblioteki, które otrzymają granty, zobowiązane są zebrać i zaangaŜować dodatkowy wkład w wysokości 
20% grantu. Wkład dodatkowy moŜe mieć formę wkładu finansowego, rzeczowego, usługowego lub pracy 
wolontariuszy. 
 
Termin składania wniosków : obejmuje okres pomiędzy 20 stycznia a 4 marca 2014 r. Wniosek naleŜy złoŜyć on-
line za pomocą formularza dostępnego w Wirtualnym Segregatorze. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_  
 

� 
 

 
Bank Gospodarstwa Krajowego  

Departament Programów Europejskich  
al. Jerozolimskie 7 
00-955 Warszawa  
tel. (22) 522 95 55 
 fax (22) 522 03 78  
bgk@bgk.com.pl 
www.bgk.com.pl  

 
 
 
Inicjatywa Jessica 
Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otocz enia biznesu na terenach miejskich 
Działania 1.4.  Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 
 
Celem Inicjatywy  są działania rewitalizacyjne dostępne w ramach: 
•••• Działanie 1.4. - wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego poprzez wzmocnienie potencjału sfery 

badawczo – rozwojowej oraz instytucji otoczenia biznesu,  
 
Wnioski mog ą składa ć podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną, a więc 
np. jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, przedsiębiorcy prywatni oraz partnerstwa publiczno-
prywatne. 
 
Wysoko ść środków wynosi jeszcze ok. 36 000 000 zł. Maksymalna wysokość poŜyczki nie moŜe przekroczyć 
75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu Miejskiego. Okres spłaty poŜyczki to 
maksymalnie 20 lat, z maksymalną karencją w spłacie kapitału do 4 lat. Środki finansowe przeznaczone na 
realizację Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce są inwestowane w Projekty Miejskie w formie poŜyczek,  
z zastrzeŜeniem, iŜ:  
•••• 60% środków przeznaczone zostanie na inwestycje w Projekty Miejskie zlokalizowane w duŜych miastach 

(powyŜej 50 tysięcy mieszkańców), 
•••• 40% środków przeznaczone zostanie na inwestycje w Projekty Miejskie zlokalizowane w małych miastach 

(poniŜej 50 tysięcy mieszkańców),  
•••• 10 000 000 euro przeznaczonych zostanie na realizację inwestycji związanych ze wsparciem instytucji 

otoczenia biznesu.  
 
Termin składania wniosków  upływa wraz z wyczerpaniem całej kwoty . Wnioski o udzielenie poŜyczki, 
sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK, naleŜy przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem 
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odbioru, bądź przesyłką kurierską na adres (moŜna takŜe złoŜyć osobiście w siedzibie Oddziału BGK w Poznaniu) 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Oddział w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-888 Poznań. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.bgk.com.pl/jessica/wielkopolskie  

 
 
 
 
� 

 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu  

ul. Jasna 14/16a 
00-041 Warszawa 
tel. (22) 295 00 30 
fax (22) 295 00 31 
cprdip@cprdip.pl 

www.cprdip.pl   
 
 
 
Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzie Ŝy 2014 
 
Celem Konkursu  jest wyłonienie najlepszych wniosków złoŜonych przez wnioskodawców, zapewniających 
realizację przedsięwzięć z zakresu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieŜy lub studentów, w szczególności 
uwzględniających następujące zadania: 
•••• rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, 
•••• budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieŜą z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskie, 
•••• budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej, 
•••• wzajemne przezwycięŜanie barier, stereotypów i uprzedzeń, 
•••• nauczanie o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów, 
•••• utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieŜy. 
Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzieŜ w wieku 13-26 lat uczęszczająca do 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyŜszych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. 
Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 
20 osób z kaŜdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć 
zbliŜona liczba osób z kaŜdego kraju partnerskiego. 
KaŜda z wizyt powinna trwać nie krócej niŜ 4 i nie dłuŜej niŜ 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróŜy. Długość 
pobytu w kaŜdym z krajów partnerskich powinna być zbliŜona. 
 
Wnioski mog ą składa ć szkoły, uczelnie wyŜsze, fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, samorządy 
lokalne. 
 
Wysoko ść dotacji - centrum nie moŜe przekroczyć 80% budŜetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków 
własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budŜetu. Środki finansowe z dotacji celowej Centrum Polsko-
Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów: 
•••• podróŜy grup młodzieŜy i ich opiekunów, 
•••• zakwaterowania grup młodzieŜy i ich opiekunów, 
•••• wyŜywienia grup młodzieŜy i ich opiekunów, 
•••• wynagrodzeń pośrednika językowego i przewodnika, 
•••• biletów wstępu do instytucji kultury, 
•••• transportu lokalnego, 
•••• ubezpieczenia. 
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Termin składania wniosków : upływa 28 lutego 2014 r . - o prawidłowym złoŜeniu wniosku decyduje data wpływu 
wniosku do Centrum. Wnioskodawca moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie 
naleŜy korzystać ze wzoru wniosku zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Centrum. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim, podpisany przez 
osobę upowaŜnioną lub osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy i złoŜony w 
formie pisemnej na adres: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Biuro Badań i Projektów, ul. Jasna 
14/16A, 00-041 Warszawa lub na adres  skrytki pocztowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: 
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, skrytka pocztowa nr 44, 00-950 Warszawa. Kopię wniosku 
wraz z załącznikami przekazuje się równolegle w postaci elektronicznej w jednym pliku w formacie .pdf na adres 
poczty elektronicznej Centrum: cprdip@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „Polsko 
Rosyjska Wymiana MłodzieŜy 2014”. Zaleca się ograniczenie wielkości pliku do objętości 2 MB. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=polsko--rosyjska-wymiana-
m%C5%81odzie%C5%BBy-2014  

 
� 

 

European Commission 
Education, Audiovisual and Culture DG  

avenue du Bourget 1 
B-1140 Brussels 

Belgium  
eac-info@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/culture 
 
 
 
Program Erasmus+: Współpraca ze społecze ństwem obywatelskim 
1. Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia (grupa 1) 
2. Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze młodzieŜy (grupa 2) 
 
Celem Konkursu  jest udzielenie wsparcia strukturalnego w formie dotacji na działalność europejskim organizacjom 
pozarządowym (ENGOs) oraz sieciom obejmującym kraje UE, które działają w obszarach kształcenia i szkolenia 
lub młodzieŜy, a takŜe realizują poniŜsze cele ogólne: 
•••• podnoszenie  świadomości zainteresowanych stron na temat agend polityki w obszarach kształcenia, szkolenia 

i młodzieŜy, w szczególności na temat strategii „Europa 2020”, programu kształcenia i szkolenia 2020, strategii 
UE na rzecz młodzieŜy oraz innych sektorowych agend polityki, 

•••• zwiększanie zaangaŜowania zainteresowanych stron i ich współpracy z organami publicznymi w zakresie 
wdraŜania polityk i reform w obszarach kształcenia i szkolenia oraz młodzieŜy, a w szczególności, 

•••• zwiększanie udziału zainteresowanych stron w obszarach kształcenia, szkolenia oraz młodzieŜy,  
•••• zwiększanie zaangaŜowania zainteresowanych stron w rozpowszechnianie działań i rezultatów polityki i 

programów oraz dobrych praktyk wśród swoich członków. rekomendacji dla poszczególnych krajów wydanych 
w ramach europejskiego semestru. 

 
Wnioski mog ą składa ć, w zaleŜności od grupy: 
•••• kategoria 1: europejskie organizacje pozarządowe (ENGOs), prowadzące działalność w obszarze kształ-cenia i 

szkolenia lub w obszarze młodzieŜy, 
•••• kategoria 2: sieci obejmujące całą UE, prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w 

obszarze młodzieŜy. 
Kwalifikujący się wnioskodawca musi: 
•••• być organizacją pozarządową, 
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•••• być organizacją niekomercyjną, 
•••• zatrudniać co najmniej jednego pracownika za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (ekwiwalent pełnego 

czasu pracy).  
Wnioski mogą składać osoby prawne zarejestrowane w jednym z następujących państw:  
•••• państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 

Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo,  

•••• państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia, Konfederacja Szwajcarska pod warunkiem zawarcia umowy dwustronnej z tym państwem,  

•••• kraje kandydujące będące beneficjentami strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz 
ogólnymi warunkami i ustaleniami określonymi w umowach ramowych zawartych z tymi krajami w celu ich 
uczestnictwa w programach UE: była jugosłowiańska republika Macedonii i Turcja. 

 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 800 000 euro. 
 
Termin składania wniosków : wnioski naleŜy przygotować z wykorzystaniem elektronicznego formularza wniosku 
o dotację (eForm). Oficjalna wersja elektronicznego formularza wniosku o dotację jest dostępna w języku 
angielskim, francuskim i niemieckim pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding/call-for-proposals-eacea052014-erasmusplus-ka3-support- for-policy-reform-civil_en. Formularz naleŜy 
odpowiednio wypełnić w jednym z języków urzędowych UE. NaleŜycie wypełniony formularz elektroniczny naleŜy 
złoŜyć do godziny 12.00 (południe, czas brukselski) dnia 17 marca 2014 r.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea052014-civil-
society-cooperation_en  

 
� 

 

European Commission 
Enterprise and Industry DG 

BREY 13/092 
B - 1049 Brussels 

Belgium 
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 

 
 
 
Europejskie Nagrody Promocji Przedsi ębiorczo ści 2014 
 
Celem Konkursu  jest wyróŜnienie najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, 
przedstawienie najlepszych przykładów zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększanie świadomości społecznej na 
temat jej roli oraz zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Podobnie jak w minionym roku nagrody 
przyznawane będą w sześciu kategoriach:  
•••• Promowanie ducha przedsiębiorczości: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych 
ludzi i kobiet. (Przykłady: działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz 
kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko), 

•••• Inwestowanie w umiejętności: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedŜerskich. (Przykłady: 
promowanie konkretnych umiejętności, takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, znajomość 
języków czy obsługi komputera, oraz programów mentorskich i programów dotyczących mobilności dla 
przedsiębiorców, a takŜe nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach), 
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•••• Rozwój środowiska biznesowego: w kategorii tej nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na 
szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w dziedzinie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, 
upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdraŜania zasady 
myślenia najpierw na małą skalę, przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom. (Przykłady: 
działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające 
rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych oraz e-biznesu), 

•••• Wspieranie umiędzynarodawiania działalności biznesowej: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę 
i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy – w szczególności małe i 
średnie przedsiębiorstwa – do pełniejszego wykorzystywania moŜliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe 
i pozawspólnotowe. (Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej 
współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi 
doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną), 

•••• Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami: nagroda w tej 
kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające 
dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do zielonych rynków oraz przyczyniające się do poprawy 
efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia 
działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy. 

•••• Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: nagroda w tej kategorii przyznawana jest 
za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym 
zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w 
tej kategorii będzie przyznawana równieŜ za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących 
się w trudnym połoŜeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni 
czy mniejszości etniczne. (Przykłady: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit’ 
realizujące potrzeby społeczności). 

 
Wnioski mog ą składa ć władze lokalne, regionalne i krajowe, miasta, regiony, wspólnoty, organizacje biznesowe, 
instytucje realizujące programy edukacyjne, jak równieŜ do jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie z 
przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. 
 
Nagrody: wszyscy uczestnicy wytypowani przez swój kraj do udziału w konkursie Europejskich Nagród Promocji 
Przedsiębiorczości zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród. Informacje o inicjatywach podjętych przez 
nominowanych zostaną zamieszczone na stronie internetowej poświęconej Europejskim Nagrodom Promocji 
Przedsiębiorczości, co umoŜliwi ich dotarcie do moŜliwie szerokich kręgów odbiorców. Kampania prasowa i 
społeczna posłuŜy rozsławieniu nominowanych, wprowadzając ich na scenę międzynarodową. 
Przewidziano dwie kategorie nagród: w pierwszej znajdą się laureaci wyróŜnieni za twórcze wdraŜanie praktyk 
sprzyjających przedsiębiorczości; ponadto Wysokie Jury przyzna indywidualną nagrodę główną. NiezaleŜnie od 
otrzymania nagród laureaci konkursu zyskają najwyŜsze uznanie za twórcze i skuteczne wprowadzanie w Ŝycie idei 
przedsiębiorczości. Dzięki temu będą mogli inspirować innych, słuŜąc za wzór do naśladowania w całej Unii. 
Kampanie medialne – czy to w skali kraju, czy na szczeblu europejskim – przyczynią się do zasłuŜonego 
zwiększenia popularności zwycięzców zarówno w społecznościach lokalnych, jak i w najwaŜniejszych mediach 
ogólnoeuropejskich. 
 
Termin składania wniosków  upływa w dniu 4 kwietnia 2014 r. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Urzędy 
Marszałkowskie poszczególnych województw. Urzędy marszałkowskie przesyłają wnioski konkursowe do 
Ministerstwa Gospodarki na adres e-mail: KonkursENPP2014@mg.gov.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.mg.gov.pl/Wsparcie+przesi%C4%99biorczosci/Europejskie+Nagrody+Przedsiebiorczosci/Konkurs+Euro
pejskie+Nagrody+Promocji+Przedsi%C4%99biorczosci+w+roku+2014+  
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Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 

ul. Traugutta 7/9 
00-067 Warszawa 

tel./fax (22) 826 83 24 
poczta@kronenberg.org.pl 

www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm 
 
 
 
Program dotacji  
 
Celem Programu  są działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach 
Programu udzielane są dofinansowania dla instytucji non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach 
dwóch głównych obszarów programowych: 
•••• edukacji, obejmujących: 

o innowacje w edukacji, 
o edukację ekonomiczną, 
o dziedzictwo kulturowe i tradycje, 
o twórczość artystyczną dzieci i młodzieŜy, 

•••• rozwoju lokalnego, obejmującego: 
o priorytety opieki zdrowotnej, 
o polityka społeczna, 
o nauka przedsiębiorczości. 
 

Wnioski mog ą składa ć fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu 
terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto 
bankowe. 
 
Wysoko ść dotacji nie została określona. 
 
Termin składania wniosków: 
•••• od 9 do 30 września 2013 r. - decyzja do 6 grudnia 2013 r. 
•••• od 7 stycznia do 4 lutego 2014 r. - decyzja 17 marca 2014 r. 
•••• od 18 marca do 15 kwietnia 2014 r.  - decyzja 26 maja 2014 r. 
•••• od 27 maja do 24 czerwca 2014 r. - decyzja 2 września 2014 r. 
•••• od 2 do 30 września 2014 r. - decyzja 18 listopada 2014 r. 
 
System przyjmie jedynie wnioski zawierające kompletną dokumentację dodatkową (załączniki - szczegółowy opis 
projektu, szczegółowy budŜet oraz statut organizacji i aktualny wypis z rejestru sądowego). Niedotrzymanie terminu 
złoŜenia wniosku będzie skutkowało odrzuceniem go przez system i koniecznością złoŜenia w kolejnym 
wyznaczonym terminie. Nie będą przyjmowane wnioski wysyłane e-mailem. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm  
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Fundacja "Dbam o Zdrowie" 

ul. Zbąszyńska 3 
91-342 Łódź 

tel. (42) 200 75 50 
fax: (42) 200 78 99 
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fundacja@doz.pl 
www.fundacja.doz.pl  

 
 
 
Razem mo Ŝemy wi ęcej! 
 
Celem Konkursu  jest wsparcie projektów, które: 
•••• skierowane są do grupy osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub cięŜko chorych 

(samotnych, starszych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej lub materialnej, 
których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych, 
zwanych dalej Beneficjentami Końcowymi, 

•••• wspierają działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie Beneficjentów Końcowych do leków oraz 
innych środków medycznych, 

•••• prezentują umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy Beneficjentów Końcowych, w 
szczególności dotarcie z pomocą w zakupie leków oraz innych środków medycznych do określonej grupy 
Beneficjentów Końcowych. 

Celem ogólnym Konkursu jest uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz 
wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Projekty powinny: 
•••• zawierać wyszczególnienie potrzeb, problemów i moŜliwości poprawy sytuacji materialnej lub Ŝyciowej 

Beneficjentów Końcowych, 
•••• określać konkretne działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych środków 

medycznych, 
•••• tworzyć spójny cykl działań. 
 
Wnioski mog ą składa ć organizacje chcące otrzymać pomoc finansową oraz organizacyjną na zakup leków i 
innych środków medycznych dla wskazanych przez siebie Beneficjentów Końcowych. Są to przede wszystkim: 
•••• organizacje pozarządowe posiadające status fundacji lub stowarzyszenia, 
•••• inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej (Caritas, etc), 
O grant nie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz jednostki powołane przez samorząd terytorialny. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalne 
dofinansowanie do jednego projektu: 100 000 zł Jedna organizacja moŜe otrzymać dofinansowanie na jeden 
projekt. 
 
Termin składania wniosków : upływa 14 lutego 2014 r.  (decyduje data wpływu do Fundacji). Wnioski w wersji 
papierowej naleŜy składać w biurze Fundacji, na adres: Fundacja Dbam o Zdrowie, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
z dopiskiem na kopercie „KONKURS GRANTOWY - RAZEM MOśEMY WIĘCEJ!”. Grantobiorca powinien takŜe 
przesłać w wersji elektronicznej wypełniony druk wniosku (format DOC) na adres e-mail koordynatorki konkursu: 
gabriela_kwestarz-biczysko@fundacjadoz.pl 
3. Formularz wniosku dostępny jest na stronie: www.fundacja.doz.pl/granty lub moŜna go otrzymać mailem od 
koordynatorek konkursu (kontakt w pkt 5 tego paragrafu). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacja.doz.pl/granty/  
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Fundacja im. Stefana Batorego  

ul. SapieŜyńska 10a 
00-215 Warszawa 
tel. (22) 536 02 00  

batory@batory.org.pl 
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www.batory.org.pl  
 
 
 

Dla Białorusi - Для Беларусі 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, słuŜących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz 
przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.  
Dotacje udzielane będą na przedsięwzięcia dotyczące: 
•••• pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (takŜe poprzez działania 

edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieŜowe), 
•••• ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania 

postaw tolerancji, 
•••• prowadzenia niezaleŜnych badań i analiz, 
•••• poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych. 
  
Wnioski mog ą składa ć przede wszystkim białoruskie organizacje obywatelskie. Dotacje mogą otrzymać teŜ inne 
podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyŜej opisanych celów programu. 
 
Wysoko ść dotacji - dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 euro. W 
uzasadnionych przypadkach kwota dotacji moŜe być wyŜsza i okres jej wykorzystania dłuŜszy.  
 
Termin składania wniosków  - wnioski przyjmowane są na bie Ŝąco  i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy. 
Wniosek naleŜy przygotować w języku białoruskim lub rosyjskim. We wniosku naleŜy przedstawić: 
•••• informacje o organizacji: nazwę; dane kontaktowe; krótki opis organizacji (pola działania, dokonania) oraz listę 

projektów / działań realizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy,  
•••• informacje o planowanym projekcie/działaniu: opis  działań wraz z uzasadnieniem (dlaczego jest potrzebny/e i 

jakie ma przynieść  efekty); plan realizacji; szczegółowy budŜet oraz inne planowane źródła jego finansowania 
(z zaznaczeniem, które z sum i na co zostały juŜ przyznane lub są spodziewane); kontakt do osoby 
odpowiedzialnej za realizację. 

 Wniosek powinien być przesłany z zachowaniem zasad bezpiecznej korespondencji. Wnioski przesyłane otwartym 
mailem/pocztą nie będą rozpatrywane. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi  

 
 
� 

 
 
Obywatele dla Demokracji – projekty tematyczne 
 
Celem Konkursu  jest realizacja projektów dotyczących pięciu obszarów tematycznych: 
•••• Partycypacja publiczna – działania mające na celu angaŜowanie obywateli i organizacji obywatelskich w Ŝycie 

publiczne, w procesy kształtowania polityk publicznych i w procesy podejmowanie decyzji dotyczących 
dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju. Rodzaje wspieranych działań: 
o włączanie obywateli (mieszkańców) w róŜne formy konsultacji i we wpływanie na decyzje władz w 

sprawach ich dotyczących (np. zagospodarowanie przestrzeni, planowanie budŜetu); wykorzystywanie 
dostępnych instrumentów i technik demokracji partycypacyjnej (np. konsultacje społeczne, referenda) i 
deliberatywnej (np. sondaŜ deliberatywny, obywatelskie jury), 

o kształtowanie polityk publicznych na poziomie lokalnym lub krajowym (np. politykę społeczną, kulturalną, 
edukacyjną, klimatyczną); tworzenie forum debaty publicznej – prezentowanie i poznawanie opinii oraz 
uzgadnianie stanowisk, 

o działania na rzecz dostępu do informacji publicznej, usprawnienia wymiany informacji i opinii między 
obywatelami a władzą/administracją publiczną; pozyskiwanie i udostępnianie informacji na temat 



 
- 18 - 

 

działalności przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych, umoŜliwiających obywatelom 
śledzenie i recenzowanie działań władz oraz świadomy udział w wyborach, 

o tworzenie lub uaktywnienie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego i instytucji 
dialogu obywatelskiego (np. rady sołeckie, osiedlowe, dzielnicowe, rady poŜytku publicznego, rady 
konsultacyjne). 
Priorytetowo będą traktowane działania, które angaŜują do współpracy zarówno obywateli (mieszkańców), 
jak i władze, oraz prowadzą do wypracowania wspólnych stanowisk i ich wdroŜenia. 

•••• Kontrola obywatelska – działania mające na celu sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem 
instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł 
dobrego rządzenia. Rodzaje wspieranych działań: 
o kontrolowanie róŜnych aspektów funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, podległych im 

funduszy i agencji, wymiaru sprawiedliwości, instytucji korzystających ze środków publicznych (np. uczelni 
wyŜszych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, o ile ich działanie jest istotne z punktu 
widzenia dobra publicznego); podejmowanie działań zmierzających do eliminowania złych praktyk, 

o monitorowanie procesu stanowienia prawa (krajowego i lokalnego) oraz skutków wdraŜania i działania 
regulacji prawnych, 

o sprawdzanie i recenzowanie jakości i dostępności usług oferowanych obywatelom („społeczny audyt”, np. w 
edukacji, słuŜbie zdrowia, pomocy społecznej, a takŜe np. w sektorze bankowym czy sektorze 
ubezpieczeń), podejmowanie działań zmierzających do ochrony i egzekwowania praw konsumenta, 

o inicjatywy słuŜące zapobieganiu i przeciwdziałaniu korupcji, nepotyzmowi i innym nieprawidłowościom (np. 
w sektorze publicznym, prywatnym, pozarządowym), ujawnianie informacji o nieprawidłowościach oraz 
ochrona instytucji i osób przed negatywnymi konsekwencjami ujawnienia nieprawidłowości. 
Priorytetowo będą traktowane działania dotyczące konkretnego, istotnego z punktu widzenia interesu 
publicznego aspektu funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, prowadzące do 
istotnej zmiany w ich funkcjonowaniu. 

•••• Zwalczanie dyskryminacji – działania mające na celu ochronę praw człowieka/praw kobiet, zapobieganie i 
zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, 
wyznanie, pochodzenie etniczne, płeć lub orientację seksualną. Rodzaje wspieranych działań: 
o monitorowanie i dokumentowanie przejawów ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji 

w sferze publicznej i w Ŝyciu codziennym (mowa nienawiści, akty fizycznej agresji) oraz upowszechnianie 
informacji o aktach nietolerancji i dyskryminacji, 

o zapobieganie dyskryminującym przepisom i praktykom w Ŝyciu publicznym i codziennym, podejmowanie 
interwencji i dochodzenie praw osób dyskryminowanych, działania na rzecz ścigania i karania sprawców 
przestępstw z nienawiści, sprawców przemocy seksualnej i domowej, 

o przeciwdziałanie lub reagowanie na akty agresji i nietolerancji w konkretnych miejscowościach (np. w 
miejscowościach, gdzie znajdują się skupiska mniejszości narodowych, etnicznych, uchodźców, migrantów 
„zarobkowych”, miejscowościach często odwiedzanych przez cudzoziemców lub w miejscowościach, gdzie 
nasilają się akty agresji i nietolerancji), 

o inicjatywy i akcje społeczne słuŜące oddziaływaniu na opinię publiczną, mobilizowaniu ludzi do reagowania 
na przejawy ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji oraz upowszechnianiu postaw 
tolerancji i szacunku dla innych. 
Priorytetowo będą traktowane działania w sposób systemowy mierzące się z problemem nietolerancji i 
dyskryminacji oraz działania realizowane poza największymi ośrodkami miejskimi. 
Ponadto, w pierwszej edycji konkursu priorytetowo traktowane będą działania słuŜące zwalczaniu mowy 
nienawiści w Internecie. 

•••• Przeciwdziałanie wykluczeniu – działania mające na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup 
naraŜonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup do współdecydowania o potrzebnych 
formach i metodach pomocy. Rodzaje wspieranych działań: 
o prowadzenie działań opartych na pracy środowiskowej oraz wspierających róŜne formy samopomocy i 

samoorganizacji osób naraŜonych na wykluczenie, 
o upowszechnianie wolontariatu w obszarze pomocy społecznej; przygotowywanie wolontariuszy i 

zapewnianie im moŜliwości pracy wolontariackiej w zakresie świadczenia pomocy np. osobom starszym, 
niepełnosprawnym, chorym, 

o działania zmierzające do usprawnienia systemu świadczenia usług (m.in. jakości i dostępności usług, a 
takŜe sposobu informowania o tych usługach), 
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o poradnictwo i wsparcie dla grup naraŜonych na wykluczenie (głównie: osoby z niepełnosprawnością i/lub 
zaburzeniami umysłowymi oraz ich rodziny, samotni opiekunowie osób niesamodzielnych, osoby zakaŜone 
wirusem HIV/chorzy na AIDS, ofiary handlu ludźmi, ofiary gwałtu, kobiety i osoby starsze doświadczające 
przemocy w rodzinie) w sytuacji, gdy usługi tego typu nie są świadczone w ogóle lub w niewystarczającym 
stopniu przez instytucje rządowe i samorządowe, szczególnie na terenach wiejskich i w mniejszych 
miejscowościach.  
Priorytetowo będą traktowane działania, w których grupy naraŜone na wykluczenie włączane są do 
współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy. 

•••• Dzieci i młodzieŜ – działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw 
obywatelskich w Ŝyciu codziennym, uwraŜliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieŜy. Rodzaje wspieranych działań: 
o działania włączające dzieci i młodzieŜ do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu publicznym, słuŜące rozwijaniu 

wolontariatu i samorządności uczniowskiej oraz zachęcające do podejmowania inicjatyw na rzecz 
środowiska lokalnego, 

o działania umoŜliwiające nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie praw obywatelskich (w tym 
edukacji prawnej), praw konsumenta (w tym edukacji finansowej), świadomego i krytycznego korzystania z 
nowoczesnych technologii oraz mediów, 

o działania słuŜące uwraŜliwianiu na problematykę ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu, 
dyskryminacji, przemocy oraz poznawaniu innych kultur i uczeniu postaw tolerancji, szacunku dla 
odmienności, 

o działania słuŜące aktywizacji społecznej prowadzącej do poprawy sytuacji dzieci i młodzieŜy zagroŜonych 
marginalizacją (dzieci i młodzieŜ z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, podopieczni ośrodków 
wychowawczych i zakładów poprawczych, dzieci doświadczające przemocy domowej, dzieci uchodźców 
oraz zamieszkujące obszary defaworyzowane, np. tereny wiejskie lub zdegradowane obszary miejskie). 
Priorytetowo będą traktowane działania, które dają dzieciom i młodzieŜy moŜliwość praktycznego działania, 
wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności oraz angaŜują młodzieŜ w procesy decyzyjne w ramach 
realizowanych projektów. 
Ponadto, w pierwszej edycji konkursu priorytetowo traktowane będą działania słuŜące angaŜowaniu 
młodzieŜy do zwalczaniu mowy nienawiści w Internecie. 

 
Wnioski mog ą składa ć organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które spełniają 
następujące kryteria: 
•••• mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,  
•••• są niezaleŜne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i 

podmiotów komercyjnych oraz nie są instytucjami religijnymi, 
•••• nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski 

przeznaczają na cele statutowe, 
•••• działają w interesie publicznym oraz przestrzegają wartości demokratycznych i praw człowieka. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu zróŜnicowana jest w zaleŜności od 
tego, czy projekt realizowany jest samodzielnie przez jedną organizację, czy w partnerstwie z innymi podmiotami: 
•••• o dotacje w wysokości od 50 000 do 250 000 zł mogą ubiegać się organizacje realizujące projekty 

samodzielnie, 
•••• o dotacje w wysokości od 50 000 do 350 000 zł mogą ubiegać się organizacje realizujące projekty w 

partnerstwie z innymi podmiotami. 
Organizacje zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 10% wartości kosztów całkowitych, 
z czego nie więcej niŜ połowa (max. 50%) moŜe stanowić wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej, a nie 
mniej niŜ połowa (50%) musi być wkładem finansowym. 
 
Termin składania wniosków - planowane są trzy edycje konkursów dotacyjnych: 
•••• 1 edycja: 

o składanie wniosków wstępnych – 1 września - 15 października 2013 r. 
o składanie wniosków pełnych – 2 - 30 grudnia 2013 r. 

•••• 2 edycja: 
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o składanie wniosków wstępnych – 1 marca - 15 kwietnia 2014 r.  
o składanie wniosków pełnych – 2 - 30 czerwca 2014 r. 

•••• 3 edycja: 
o składanie wniosków wstępnych – 1 września - 15 października 2014 r.  
o składanie wniosków pełnych – 2 - 30 grudnia 2014 r. 

 
Składanie wniosków odbywa się dwuetapowo. Na I etapie organizacje składają wnioski wstępne. Na II etapie 
organizacje wybrane w I etapie składają wnioski pełne. Wnioski wstępne i pełne będzie moŜna składać za 
pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków. Link do systemu będzie udostępniony na stronie  
www.ngofund.org.pl. Przy składaniu wniosków wstępnych nie będą wymagane Ŝadne dodatkowe dokumenty. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.ngofund.org.pl/o-programie/cele/  
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Fundacja NUTRICIA 

ul. Bobrowiecka 6 
00-728 Warszawa  
tel. (22) 55 00 068 
fax: (22) 55 00 068 

biuro@fundacjanutricia.pl  
www.fundacjanutricia.pl      

 
 
1000 pierwszych dni dla zdrowia 
 
Celem Konkursu  jest edukacja i upowszechnianie pozytywnych nawyków Ŝywieniowych dotyczących dzieci do lat 
trzech (zgodnie z zaleceniami ekspertów) oraz zmiana negatywnych trendów w Ŝywieniu dzieci do lat trzech. 
Cele szczegółowe: 
•••• Edukacja wśród  rodziców oraz opiekunów – 6 złotych zasad Ŝywienia dzieci:  

o prawidłowe Ŝywienie podczas ciąŜy,  
o wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy Ŝycia,  
o zbilansowana dieta dziecka,  
o odpowiednia ilość witaminy D przez cały rok,  
o ograniczenie soli i cukru w diecie,  
o pięć regularnych posiłków w ciągu dnia. 

•••• Upowszechnienie (promocja) – znajomości Programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• organizacji pozarządowych na terenie całej Polski, posiadających w celach statutowych działalność edukacyjną 

lub promocję zdrowego Ŝywienia (fundacje, stowarzyszenia), 
•••• publicznych Ŝłobków lub klubów dziecięcych, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.   
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 000 zł brutto. Zostanie 
przyznanych 20 takich dotacji. 
 
Termin składania wniosków : wnioski naleŜy składać do 18 lutego 2014 r . za pomocą formularza dostępnego na 
stronie http://www.wnioski.1000dni.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.1000dni.pl/  
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Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza  

ul. M. Kasprzaka 25 
01-224 Warszawa 
fax (22) 691 85 36 
fundacja@pgnig.pl 

www.pgnig.pl/pgnig/fundacja  
 
 
 

Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
 
Celem Konkursu  jest realizacja projektów zgodnych z celami określonymi w statucie Fundacji, w szczególności  
w następującym zakresie: 
•••• edukacji i nauki, 
•••• ochrony zdrowia, 
•••• kultury i sztuki. 
 
Wnioski mog ą składa ć podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej celem osiągnięcia zysku,  
w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu nie została określona.  
 
Termin składania wniosków  upływa do 15 dnia kaŜdego miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał, czyli: 
•••• 15 marca 2014 r. 
•••• 15 czerwca 2014 r. 
•••• 15 września 2014 r. 
•••• 15 grudnia 2014 r.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.pgnig.pl/pgnig/fundacja/1092/10961  
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Fundacja Techsoup 

ul. Aleje Ujazdowskie 37/3,3a,3b 
00-540 Warszawa 
tel. (22) 502 29 82 

technologie@technologie.org.pl  
www.technologie.org.pl 

 
 
 

Program TechSoup 
 
Celem programu  jest wsparcie organizacji pozarządowych dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego 
za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniŜając w ten sposób 
koszt infrastruktury technologicznej. Otrzymanie oprogramowania w taki sposób znacznie zmniejsza budŜet 
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organizacji wymagany na technologie i umoŜliwia wykorzystanie tych pieniędzy w działalności statutowej 
organizacji. Głównym zamiarem programu jest budowanie potencjału technologicznego w Trzecim Sektorze. 
 
 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• fundacje, 
•••• stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające w zakresie działalności poŜytku publicznego, której 

rezultaty dostępne są dla osób bez względu na ich wyznanie (z programu wyłączona jest działalność 
konfesyjna), 

•••• organizacje kościelne działające w zakresie działalności poŜytku publicznego, pod warunkiem posiadania 
odrębnej osobowości prawnej (niezaleŜnej od parafii, zgromadzenia bądź kościoła); oraz w działaniu Microsoft 
dla non-profit takŜe organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą humanitarną, biblioteki publiczne i muzea 
publiczne. 

 
Wysoko ść dotacji: oprogramowanie oraz sprzęt sieciowy przekazywane są bezpłatnie, jednak beneficjent jest 
zobowiązany do uiszczenia opłaty administracyjnej na potrzeby obsługi Programu. W rezultacie - średnio na 
kaŜdym zamówieniu organizacja moŜe zaoszczędzić od 85% do 96% w stosunku do wartości rynkowej 
oprogramowania bądź sprzętu sieciowego. 
 
Termin składania wniosków:  wnioski przyjmowane są na bie Ŝąco.  Sprzęt i oprogramowanie moŜna uzyskać 
poprzez rejestrację organizacji na stronach internetowych www.technologie.org.pl, a następnie przez wysłanie na 
adres: kgajewska@bdr.org.pl dokumentów rejestracyjnych organizacji. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.technologie.org.pl/oprogramie  
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International Visegrad Fund 

Kráľovské údolie 8 
 SK-811 02 Bratislava 

Slovak Republik 
visegradfund@visegradfund.org 

www.visegradfund.org 
 
 
 
Konkurs Małych Grantów 
 
Celem Konkursu  jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniŜszych kategorii: 
•••• Współpraca kulturalna, 
•••• Badania i wymiana naukowa, 
•••• Edukacja, 
•••• Wymiana młodych, 
•••• Współpraca transgraniczna, 
•••• Promocja turystyki. 
Jednak projekty mogą poruszać róŜne sfery aktywności (np. ochrona środowiska, sprawy społeczne, media, sport  
i wypoczynek). Maksymalny czas trwania projektów do 6 miesięcy. 
 
Wnioski mog ą składa ć – kaŜdy podmiot prawny lub osoba fizyczna przedstawiająca projekt zgodny z załoŜeniami 
programu. Priorytet mają organizacje pozarządowe i non-profit, gminy i lokalne samorządy, publiczne szkoły, 
uniwersytety, ośrodki naukowe i badawcze oraz instytucje publiczne z wyjątkiem tych bezpośrednio dotowanych  
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z budŜetu państwa. Obowiązkiem wnioskującego jest nawiązanie partnerstwa z podmiotami z przynajmniej 3 z 
państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji. 
 
Wysoko ść dotacji do rozdysponowania w roku 2014 wynosi 640 000 euro. Maksymalna kwota z Funduszu dla 
kaŜdego projektu Małych Grantów wynosi 6 000 euro. Wkład finansowy Funduszu nie moŜe przekroczyć 70% 
całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów. 
 
Termin składania wniosków  – wszystkie wnioski naleŜy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online 
ostatecznie w dniu upływu terminu: 
•••• 1 marca 2014 r. 
•••• 1 czerwca 2014 r. 
•••• 1 września 2014 r. 
•••• 1 grudnia 2014 r. 
Podpisane dokumenty, wydrukowany wniosek oraz załączniki, naleŜy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą  
z datą stempla pocztowego z dnia następującego po dniu deadline’u na adres: Międzynarodowy Fundusz 
Wyszehradzki, Kráľovské údolie 8 Královské údolie 8, 811 02 Bratislava 811 02 Bratislava, Slovak Republic 
Republiki Słowackiej. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://visegradfund.org/grants/small_grants/  
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Konkurs Standardowych Grantów 
 
Celem Konkursu  jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniŜszych kategorii: 
•••• Współpraca kulturalna, 
•••• Badania i wymiana naukowa, 
•••• Edukacja, 
•••• Wymiana młodych, 
•••• Współpraca transgraniczna, 
•••• Promocja turystyki. 

 
Wnioski mog ą składa ć podmioty prawne lub osoby fizyczne przedstawiające projekt zgodny z załoŜeniami 
programu. Większość odbiorców stanowią organizacje pozarządowe, gminy, szkoły, oraz inne instytucje publiczne. 
Poza kategorią „Współpracy transgranicznej” wnioski mogą składać współpracujące podmioty pochodzące  
z przynajmniej 3 państw naleŜących do Grupy Wyszehradzkiej (czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji), aczkolwiek 
zaleca się uczestnictwo w projekcie partnerów ze wszystkich 4 państw Grupy. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 200 000 euro. Wkład 
finansowy Funduszu nie moŜe przekroczyć 70% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład 
rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 6 001 euro.  
 
Termin składania wniosków : wszystkie wnioski naleŜy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online 
do godziny 12.00 ostatecznie w dniu upływu terminu: 
•••• 15 marca 2014 r. 
•••• 15 września 2014 r. 
 
Podpisane wydrukowane wnioski powinny być dostarczone osobiście do 16.30 tego samego dnia lub wysłane 
pocztą najpóźniej z datą 15 marca/września na stemplu pocztowym na adres: International Visegrad Fund, 
Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://visegradfund.org/grants/standard_grants/  
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Ministerstwo Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa 
tel. (22) 34 74 100 

informacja@men.gov.pl 
www.men.gov.pl 

 
 
 
Organizowanie w kraju i za granic ą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadz ących nauczanie j ęzyka 
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej or az innych przedmiotów nauczanych w j ęzyku polskim za 
granic ą 
 
Celem Konkursu  jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadanie polegające na 
organizacji w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, 
historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. Zadanie to 
zostało zapisane w Planie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r., przygotowanym przez MSZ. 
•••• Formy doskonalenia powinny zawierać następujące elementy: doskonalenie umiejętności metodycznych w 

zakresie nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w 
języku polskim za granicą lub/i doskonalenie wiedzy przedmiotowej w zakresie nauczania języka polskiego, 
historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą lub/i 
doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem szkołą, w tym organizacji procesu nauczania, nadzoru 
wewnętrznego oraz kontroli zarządczej lub/i doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami uczniów i 
lokalnym środowiskiem oraz promocji szkoły w środowisku. 

•••• Priorytetowo będą traktowane formy doskonalenia nauczycieli zawierające więcej niŜ dwa powyŜsze elementy. 
•••• Projekt powinien być realizowany w partnerstwie z organizacją/organizacjami Polaków za granicą, 

szkołą/szkołami lub instytucją/instytucjami z zagranicy oraz dostosowany do potrzeb środowiska lokalnego. 
•••• Formy doskonalenia mogą być realizowane w kraju lub za granicą. 
 
Wnioski mog ą składa ć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy oraz publiczne i niepubliczne 
szkoły wyŜsze. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 000 000 zł. Minimalna kwota 
dofinansowania zadania wynosi 100 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : upływa 26 lutego 2014 r.  Formularz oferty naleŜy wypełnić elektronicznie i wysłać 
za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wydrukować. 
Wydrukowany i podpisany formularz oferty naleŜy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2051%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-
ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-pt-organizowanie-w-kraju-i-za-granic-doskonalenia-zawodowego-
nauczycieli-prowadzcych-nauczanie-jzyka-polskiego-historii-geografii-kultury-polskiej-oraz-innych-przedmiotow-
nauczanych-w-jzyku-polskim-za-granic-dewzp045212014&catid=80%3Azadania-publiczne-2014&Itemid=111  
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Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
tel. (22) 273 70 00 

www.mir.gov.pl 
 
 

 
Polska Pi ęknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich  
 
Celem Konkursu  jest wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy 
Europejskich, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski. W konkursie 
nagrodzone zostaną najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, 
zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej. 
 
Wnioskodawcy: do udziału w konkursie moŜna przyjmować zakończone rzeczowo i finansowo projekty dotyczące 
rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej i rewitalizacji, 
zrealizowane na terenie Polski w latach 2004-2013, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego/Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych: EOG i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  
 
Nagrody:  główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica 
pamiątkowa oraz dyplom, a takŜe pakiety promocyjne. Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystości 
wręczenia nagród organizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach: 
•••• rewitalizacja (np.: obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń uŜytkowa), 
•••• zabytek (np.: obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne), 
•••• produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna), 
•••• obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe), 
•••• turystyka aktywna (np.: ścieŜki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-

rekreacyjne), 
•••• turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np.:  szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt 

turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i transgranicznej), 
•••• miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie,  kompleksy rekreacji dziecięcej itp.). 
 
Termin składania wniosków : wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z materiałami ilustrującymi projekt muszą 
zostać wysłane do 17 lutego 2014 r.  na adres: Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy 
Europejskich”, ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań oraz e-mail: konkurs@smartlink.pl. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Polska_pieknieje.aspx  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Wydarzenia artystyczne 
Priorytet I  Muzyka  
 
Celem Konkursu  jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. 
Celem priorytetu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia 
wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na 
kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym 
prezentujących róŜnorodne aspekty polskiej i światowej kultury muzycznej: 
•••• festiwali, przeglądów i konkursów, 
•••• koncertów, 
•••• spektakli muzycznych, w tym operowych, operetkowych i musicalowych, 
•••• wystaw wraz z katalogami o tematyce muzycznej, 
•••• nagrań audio-video o tematyce muzycznej, 
•••• publikacji ksiąŜkowych o tematyce muzycznej, 
•••• filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej, 
•••• zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka muzyczna stanowi istotny element koncepcji 

programowej, 
•••• innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących kulturę muzyczną. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 20 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 50 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 
1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŜetu 
przedstawionego we wniosku, 
2) 1 500 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w 
terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r.  
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/muzyka.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Wydarzenia artystyczne 
Priorytet II  Teatr i Taniec 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu. Celem 
priorytetu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych 
osiągnięć teatru dramatycznego lub baletu klasycznego, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych 
wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie 
oryginalnych środków ekspresji artystycznej. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym 
prezentujących róŜnorodne dziedziny teatru, dramaturgii oraz tańca współczesnego: 
•••• festiwali, przeglądów i konkursów, 
•••• spektakli teatralnych oraz tańca lub baletu klasycznego, 
•••• innych form prezentacji teatralnych, 
•••• wystaw wraz z katalogami o tematyce związanej z teatrem i tańcem, 
•••• rejestracji video spektakli, 
•••• publikacji ksiąŜkowych o tematyce związanej z teatrem i tańcem, 
•••• filmów dokumentalnych o tematyce związanej z teatrem i tańcem, 
•••• zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji 

programowej, 
•••• innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących dokonania w dziedzinie teatru i tańca. 
 
Wnioski mog ą składa ć:  
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 10 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 50 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 
1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŜetu 
przedstawionego we wniosku, 
2) 1 000 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r.  
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/teatr-i-taniec.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Wydarzenia artystyczne 
Priorytet III  Sztuki wizualne 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja 
najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym 
prezentujących róŜnorodne zjawiska z obszaru współczesnych sztuk wizualnych: 
•••• wystaw wraz z katalogami, 
•••• innych form prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance, happeningów i prezentacji 

multimedialnych, 
•••• festiwali, przeglądów i konkursów, 
•••• publikacji ksiąŜkowych z dziedziny sztuk wizualnych, 
•••• katalogów i ksiąŜek artystycznych, 
•••• filmów dokumentalnych z dziedziny sztuk wizualnych, 
•••• zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji 

programowej, 
•••• innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących dokonania z obszaru sztuk wizualnych. 
 
Wnioski mog ą składa ć:  
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 35 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 
1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŜetu 
przedstawionego we wniosku, 
2) 500 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/sztuki-wizualne.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Wydarzenia artystyczne 
Priorytet IV  Film  
 
Celem Konkursu  jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a 
takŜe wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny 
repertuar filmowy. Środki z budŜetu przeznaczone na zdefiniowane w priorytecie cele, mają za zadanie wspomóc 
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finansowo wybrane, znaczące przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, reprezentujące wysoki poziom artystyczny 
i adekwatny potencjał promocyjny. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym 
prezentujących dokonania polskiej i światowej kinematografii: 
•••• festiwali, przeglądów i konkursów, 
•••• wystaw o tematyce filmowej wraz z katalogami, 
•••• zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka filmowa stanowi istotny element koncepcji 

programowej. 
 
Wnioski mog ą składa ć:  
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 
1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŜetu 
przedstawionego we wniosku, 
2) 600 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 40% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/film.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Wydarzenia artystyczne 
Priorytet V  Promocja kultury polskiej za granicą 
 
Celem Konkursu  jest promocja na arenie międzynarodowej najwartościowszych zjawisk polskiej kultury - zarówno 
poprzez wspieranie znaczących projektów skupionych na kompleksowej, róŜnorodnej prezentacji polskiej 
twórczości, jak równieŜ poprzez promocję dokonań wybitnych polskich artystów w ramach prestiŜowych światowych 
przedsięwzięć kulturalnych. 
Główny nacisk w ramach priorytetu zostaje połoŜony na zadania oparte na spójnej i oryginalnej koncepcji 
promocyjnej, w ramach której długoterminowa, stabilna współpraca między artystami i organizatorami 
przedsięwzięć kulturalnych tworzy podstawy dla trwałej i znaczącej obecności polskich osiągnięć w najwaŜniejszych 
procesach kształtujących międzynarodowe Ŝycie kulturalne. Wedle załoŜeń priorytetu wyznacznikiem wysokiej 
jakości zadania moŜe być zarówno koncentracja organizatora na prezentacji wybranego wydarzenia lub zjawiska 
artystycznego, jak i tworzenie kompleksowych projektów prezentujących w oryginalnej formie moŜliwie szerokie 
spektrum dokonań polskiej kultury. Kluczowa dla realizacji celów priorytetu będzie umiejętność tworzenia 
komunikatu wpisującego idiom polskiej kultury w przekaz uniwersalny, trafiający – w zaleŜności od profilu zadania – 
do środowisk najbardziej wymagających i opiniotwórczych lub do szerokiej międzynarodowej publiczności. Istotnym 
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celem priorytetu jest teŜ włączenie dofinansowywanych zadań w aktualne obszary zagranicznej polityki kulturalnej 
państwa - realizowane w oparciu o umowy międzynarodowe. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie zadań prezentujących 
i promujących kulturę polską, realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 
•••• prezentacji i promocji kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych, 
•••• zadań prezentujących i promujących kulturę polską, organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty 

prawa polskiego, 
•••• zadań dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej, realizujących umowy międzyrządowe i resortowe. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 
1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŜetu 
przedstawionego we wniosku, 
2) 800 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/promocja-kultury-polskiej-za-granica.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Kolekcje 
Priorytet I  Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 
 
Celem Konkursu  jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o 
randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie zakupów dzieł sztuki do międzynarodowych kolekcji 
sztuki współczesnej, tworzonych kompleksowo zgodnie z określonymi celami strategicznymi: 
•••• zakupów dzieł sztuki w celu dopełnienia juŜ istniejących kolekcji instytucji dla tworzenia dodatkowych 

moŜliwości działań statutowych w oparciu o kolekcje, 
•••• zakupów dzieł inicjujących powstanie nowych kolekcji, w oparciu o przedstawioną koncepcję i strategię budowy 

kolekcji oraz sposób jej wykorzystania. 
 
Wnioski mog ą składa ć państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami, dla których gromadzenie 
sztuki nowoczesnej i współczesnej jest głównym celem statutowym. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 7 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi  
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4 000 000 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania nie moŜe przekraczać 85% budŜetu przedstawionego we 
wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r.  
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/kolekcje/narodowe-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Kolekcje 
Priorytet II  Regionalne kolekcje sztuki współczesnej 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie polskiego systemu wystawienniczego poprzez rozbudowę juŜ istniejących 
wartościowych regionalnych kolekcji sztuki współczesnej. Priorytet pełni funkcję komplementarną w stosunku do 
priorytetu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej i skierowany jest do szerokiego grona instytucji oraz podmiotów 
spoza sektora finansów publicznych prowadzących aktywną działalność w zakresie tworzenia zbiorów z obszaru 
sztuk wizualnych. Zasadniczym załoŜeniem priorytetu jest przekształcanie tych zbiorów w wartościowe kolekcje 
tworzone w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a takŜe stosowanie przy ich rozbudowie wysokich 
standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł 
sztuki najnowszej. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie zakupów dzieł sztuki słuŜących rozbudowie i 
uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów 
edukacyjnych i promocyjnych. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• państwowe instytucje kultury, 
•••• samorządowe instytucje kultury, 
•••• organizacje pozarządowe. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 50 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 
200 000 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania nie moŜe przekraczać 85% budŜetu przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/kolekcje/regionalne-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php  

 
 



 
- 32 - 

 

� 
 
 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Kolekcje 
Priorytet III  Zamówienie kompozytorskie 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz 
stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Zasadniczym zadaniem 
priorytetu jest zwiększenie roli muzyki najnowszej jako istotnego medium komunikacji społecznej oraz wpisanie 
dzieł współczesnych w proces przemian, którym podlega współczesna kultura, w tym ukazanie ich w kontekście 
zagadnień takich jak – redefinicja pojęcia kultury wysokiej oraz roli twórcy i odbiorcy, czy wpływ nowych mediów 
oraz technologii na język muzyczny i sposób odbioru muzyki. Z tego względu istotne dla realizacji powyŜszych 
celów będą dzieła prezentujące bardzo róŜnorodne gatunki i estetyki muzyczne – w tym zarówno nawiązujące do 
tradycyjnych form przypisanych do muzyki klasycznej, jak i dzieł eksperymentalnych bądź w twórczy sposób 
nawiązujących do nurtów muzyki popularnej. Priorytet ułatwia polskiej publiczności kontakt z nową muzyką równieŜ 
poza duŜymi centrami kulturalnymi, umoŜliwia polskiemu odbiorcy zapoznanie się z muzyką i sztuką wykonawczą 
twórców i artystów zagranicznych. Priorytet sprzyja teŜ prezentacjom nowych polskich dzieł za granicą przez 
wykonawców polskich i zagranicznych, zachęcając równocześnie organizatorów koncertów do współpracy z 
najmłodszym pokoleniem interpretatorów muzyki współczesnej. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie zadań obejmujących zamówienie wraz z publicznym 
prawykonaniem „na Ŝywo” jednego nowego dzieła muzycznego, muzyczno-choreograficznego, słowno-muzycznego 
lub multimedialnego z dominującą obecnością muzyki. Dzieło będące przedmiotem zadania moŜe reprezentować 
dowolny gatunek i estetykę. Dzieła, o których mowa powinny obejmować w szczególności: 
•••• pełnowymiarowe i kameralne dzieła sceniczne, 
•••• dzieła wokalne i wokalno-instrumentalne, 
•••• dzieła symfoniczne, 
•••• dzieła kameralne, 
•••• dzieła solistyczne, 
•••• dzieła elektroakustyczne, 
•••• dzieła multimedialne, w których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji, 
•••• dzieła z wykorzystaniem improwizacji, 
•••• inne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji. 
 
Dzieła, o których mowa w ust. 1-2, muszą zostać utrwalone w postaci partytury (w formie elektronicznego składu 
nutowego lub w inny sposób umoŜliwiający kolejne wykonania) oraz materiałów wykonawczych i innych elementów 
zapisu dzieła (takich jak taśma, choreografia), przy czym:  
•••• w uzasadnionych przypadkach partytura dzieła moŜe być zapisana w formie graficznej lub stanowić scenariusz 

działań improwizowanych, 
•••• zapis dzieła musi umoŜliwić powtarzalność wykonań dzieła w jego zasadniczych elementach, takich jak: 

o gatunek i forma dzieła, 
o liczba wykonawców dzieła, 
o przybliŜony czas trwania dzieła. 

 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• państwowe instytucje kultury, 
•••• samorządowe instytucje kultury, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, 
•••• uczelnie artystyczne, 
•••• publiczne szkoły artystyczne, 
•••• niepubliczne szkoły artystyczne, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
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Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 
80 000 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania nie moŜe przekraczać 90% budŜetu przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/kolekcje/zamowienia-kompozytorskie.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Kolekcje 
Priorytet IV  Kolekcje muzealne 
  
Celem Konkursu  jest wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie 
zbiorów i kolekcji o randze narodowej i regionalnej. W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie 
następujących rodzajów zadań: 
•••• zakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu, 
•••• zakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do dokonania przedmiotowego zakupu. 
W ramach jednego wniosku moŜna ubiegać się wyłącznie o zakup pojedynczego obiektu lub spójnej kolekcji. 
Przedmiotem zakupu nie moŜe być grupa obiektów niestanowiących kolekcji. 
 
Wnioski mog ą składa ć państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami wpisanymi do 
Państwowego Rejestru Muzeów. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 3 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 zł. W szczególnych przypadkach minister moŜe przyznać 
dofinansowanie w kwocie niŜszej od minimalnej kwoty wnioskowanej. Maksymalna kwota wnioskowanego 
dofinansowania wynosi 250 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie nie moŜe przekraczać 80% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r.  
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/kolekcje/kolekcje-muzealne.php  

 
 
 
� 
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Promocja literatury i czytelnictwa 
Priorytet I Literatura 
 
Celem Konkursu  jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez 
dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej. Elementem wiodącym 
dla realizacji celów priorytetu jest propagowanie literatury o 
wybitnych walorach artystycznych, nie mieszczącej się w realiach rynku komercyjnego. Przedmiotem 
finansowanych zadań mogą być więc zarówno najambitniejsze dzieła polskiej literatury najnowszej, jak równieŜ 
dzieła najciekawszych autorów literatury światowej wyznaczające nowe trendy, poszukujące nowych rozwiązań 
formalnoestetycznych i określające kierunki rozwoju współczesnej literatury. WaŜne dla realizacji celów priorytetu 
będą teŜ publikacje mniej znanych pozycji zaliczanych do kanonu światowego, które nie funkcjonowały do tej pory 
w polskim obiegu czytelniczym. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji niedostępnych na rynku 
księgarskim utworów w formach takich jak: ksiąŜka drukowana, e-book, audiobook, ksiąŜka dla niewidomych i 
słabowidzących: 
•••• literatury polskiej, 
•••• literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 3 500 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. W szczególnych przypadkach minister moŜe przyznać 
dofinansowanie w kwocie niŜszej od minimalnej kwoty wnioskowanej. Maksymalna kwota wnioskowanego 
dofinansowania wynosi: 
1) 20 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŜetu 
przedstawionego we wniosku, 
2) 40 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w 
terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa/literatura.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Promocja literatury i czytelnictwa 
Priorytet II Promocja czytelnictwa 
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Celem Konkursu  jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez 
dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, 
jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań dotyczących rozwoju 
czytelnictwa i promocji literatury: 
•••• kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych, 
•••• festiwali literackich, 
•••• wydarzeń literackich i promocji nowości wydawniczych, 
•••• cyklicznych audycji telewizyjnych (muszą składać się z co najmniej 3 odcinków), 
•••• cyklicznych audycji radiowych i internetowych (muszą składać się z co najmniej 3 odcinków), 
•••• ogólnopolskie zadania dotyczące czytelnictwa osób niewidomych i słabo widzących. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. W szczególnych przypadkach minister moŜe przyznać 
dofinansowanie w kwocie niŜszej od minimalnej kwoty wnioskowanej. Maksymalna kwota wnioskowanego 
dofinansowania wynosi: 
•••• dla kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych – 1 500 000 zł, ale nie więcej niŜ 80% budŜetu 

zadania, 
•••• dla festiwali literackich – 300 000 zł, ale nie więcej niŜ 80% budŜetu zadania, 
•••• dla wydarzeń literackich i promocji nowości wydawniczych – 60 000 zł, ale nie więcej niŜ 80% budŜetu zadania, 
•••• dla cyklicznych audycji telewizyjnych – 300 000 zł, ale nie więcej niŜ 50% budŜetu zadania, 
•••• dla cyklicznych audycji radiowych i internetowych – 60 000 zł, ale nie więcej niŜ 50% budŜetu zadania, 
•••• dla ogólnopolskich zadań dotyczących czytelnictwa osób niewidomych i słabo widzących – 300 000 zł, ale nie 

więcej niŜ 80% budŜetu zadania. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. . 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa/promocja-czytelnictwa.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Promocja literatury i czytelnictwa 
Priorytet III Czasopisma 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych. Podstawowe 
znaczenie dla realizacji tego celu ma wsparcie dla tytułów o profilu artystycznym i literackim, prezentujących róŜne 
dziedziny twórczości oraz rozwijających wokół nich dyskurs krytyczny. Celem priorytetu jest zarówno wspieranie 
czasopism o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w 
ostatnich latach. 
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W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie wydawania ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w 
tym dla dzieci i młodzieŜy, w wersji papierowej i/lub elektronicznej. W ramach priorytetu moŜna finansować 
wyłącznie czasopisma funkcjonujące na rynku wydawniczym lub w formie publikacji elektronicznej, które w okresie 
poprzedzającym złoŜenie wniosku wydano w nie mniej niŜ 2 numerach. 
 
Wnioski mog ą składa ć:  
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 3 500 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. W szczególnych przypadkach minister moŜe przyznać 
dofinansowanie w kwocie niŜszej od minimalnej kwoty wnioskowanej.  Maksymalna kwota wnioskowanego 
dofinansowania wynosi: 
1) 90 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŜetu 
przedstawionego we wniosku, 
2) 150 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 60% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
  
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa/czasopisma.php   
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Edukacja 
Priorytet I Edukacja kulturalna 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie innowacyjnych zadań z obszaru edukacji kulturalnej, która poprzez stymulowanie 
kreatywności oraz rozwijanie umiejętności związanych z twórczym myśleniem jest jednym z narzędzi budowania 
potencjału społecznego i intelektualnego społeczeństwa. Wsparcie finansowe przedsięwzięć artystycznych 
adresowanych do dzieci i ich opiekunów ma natomiast na celu 
wykształcenie nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki oraz kształtowanie poczucia, Ŝe jest ona stałym  
i nieodzownym elementem Ŝycia. W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie: 
•••• zadań edukacyjno-animacyjne: 

o zadań interdyscyplinarnych lub skoncentrowanych na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijających 
kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności, 

o zadań rozwijających aktywność twórczą seniorów, takŜe o charakterze integracyjnym, łączących róŜne 
grupy wiekowe i społeczne, 

o zadań podnoszących kwalifikacje kadr kultury i rozwijających kompetencje w zakresie realizacji działań 
animacyjnych i edukacyjnych, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych 
umiejętności, 

•••• wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieŜy do 18 roku Ŝycia:  
o festiwali i przeglądów sztuki, 
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o spektakli teatralnych, muzycznych i operowych, 
o koncertów, 
o wystaw wraz z katalogami. 

 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 15 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. W szczególnych przypadkach minister moŜe przyznać 
dofinansowanie w kwocie niŜszej od minimalnej kwoty wnioskowanej.  Maksymalna kwota wnioskowanego 
dofinansowania wynosi: 
•••• 150 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŜetu 

przedstawionego we wniosku, 
•••• 500 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŜetu 

przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/edukacja/edukacja-kulturalna.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Edukacja 
Priorytet II Edukacja artystyczna 
 
Celem Konkursu  jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla 
najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. 
Celem priorytetu jest, zarówno wspieranie zadań słuŜących wdraŜaniu efektywnych metod doskonalenia 
określonych umiejętności, jak równieŜ wspieranie zadań stricte artystycznych, umoŜliwiających praktyczne 
wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji. W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o 
dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
1) organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów, słuŜących doskonaleniu umiejętności 

artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych, 
2) organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli słuŜących prezentacji dokonań 

artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych, 
3) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych słuŜących prezentacji dokonań oraz wymianie 

doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• w przypadku wszystkich rodzajów wymienionych zadań: 

o uczelnie artystyczne, 
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o publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość, 
o niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość 
o jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły  artystyczne, w 

przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości, 
o podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie 

prowadzących samodzielnej księgowości, 
•••• w przypadku zadań, o których mowa w pkt. 1 dodatkowo: 

o organizacje pozarządowe, 
o samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego,  
•••• w przypadku zadań, o których mowa w pkt. 3 dodatkowo: 

o organizacje pozarządowe, 
o placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych. 

 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 500 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. W szczególnych przypadkach minister moŜe przyznać 
dofinansowanie w kwocie niŜszej od minimalnej kwoty wnioskowanej.  Maksymalna kwota wnioskowanego 
dofinansowania wynosi: 
•••• 200 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 85% budŜetu 

przedstawionego we wniosku, 
•••• 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŜetu 

przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w 
terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/edukacja/edukacja-artystyczna.php  
 
 

� 
 
 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Edukacja 
Priorytet III Edukacja medialna i informacyjna 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie zadań z obszaru edukacji medialnej i informacyjnej, której istotą jest 
przygotowanie do świadomego korzystania z nowych mediów oraz rozwój kompetencji związanych ze 
stymulowaniem działań twórczych obywateli w posługiwaniu się nimi. Kompetencje medialne, uznawane za czwartą 
bazową alfabetyzację po umiejętności czytania, pisania i liczenia, stanowią podstawę refleksyjnego korzystania z 
nowych mediów i mediów masowych. Kompetencje informacyjne zaś warunkują efektywne korzystanie z 
rozmaitych zasobów informacji, od bibliotecznych i archiwalnych po elektroniczne. Osią kompetencji medialnych i 
informacyjnych jest świadome korzystanie z mediów masowych oraz rozmaitych zasobów informacji. W ramach 
priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
••••  zadań rozwijających kompetencje medialne, w tym m.in. dotyczących języka mediów, sposobu komunikacji w 

mediach, kształtowania własnego wizerunku, tworzenia, przetwarzania i prezentowania treści, etyki i prawa 
związanego z przedmiotowym obszarem, 
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•••• zadań rozwijających kompetencje informacyjne, w tym m.in. związanych z wyszukiwaniem informacji 
zgromadzonych w róŜnych źródłach, krytyczną oceną, przetwarzaniem, prezentowaniem i ich efektywnym 
wykorzystaniem, 

•••• zadań obejmujących tworzenie, udostępnianie na jednej z wolnych licencji otwartych zasobów edukacyjnych z 
zakresu edukacji medialnej i informacyjnej wraz z zapoznaniem potencjalnych uŜytkowników z moŜliwościami 
wykorzystania zasobów, w tym poprzez cykl zajęć e-learningowych lub warsztatowych, 

•••• zadań adresowanych do kadr kultury, rozwijających warsztat dydaktyczny oraz wspomagających prowadzenie 
zajęć z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej. 

 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. W szczególnych przypadkach minister moŜe przyznać 
dofinansowanie w kwocie niŜszej od minimalnej kwoty wnioskowanej.  Maksymalna kwota wnioskowanego 
dofinansowania wynosi: 
•••• 150 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budŜetu 

przedstawionego we wniosku, 
•••• 350 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŜetu 

przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków  - w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/edukacja/edukacja-medialna-i-informacyjna.php  
 

 
� 

 
 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Obserwatorium kultury 
 
Celem Konkursu  jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej - opartej na 
załoŜeniu, iŜ aktywność kulturalna jest niezbędnym warunkiem poprawy jakości Ŝycia społeczeństwa. Istotą 
programu jest dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze. 
W ramach programu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
•••• analiza instytucjonalnych działań dotyczących uczestnictwa dzieci i młodzieŜy w kulturze (w tym bariery: 

środowiskowe, geograficzne, prawne itp.), przy czym: 
o badanie powinno uwzględniać dynamikę zmian kulturowych, 
o badanie powinno mieć wymiar ogólnopolski, 

•••• projekty dotyczące poprawy jakości gromadzenia, analizy i upowszechniania efektów projektów badawczych 
sektora kultury oraz współpracy ośrodków badawczych sektora kultury, 

•••• diagnoza podnoszenia kompetencji kadr sektora kultury w tym analiza systemów podnoszenia kwalifikacji 
animatorów, menedŜerów pracowników zarówno instytucji kultury jak i organizacji kulturalnych, 
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•••• ogólnopolskie badanie środowisk twórczych, 
•••• analiza i ewaluacja oddziaływania Programów Ministra w latach 2010 – 2013 z uwzględnieniem wpływu na 

następujące czynniki: 
o jakość Ŝycia mieszkańców 
o poziomu nakładów JST na kulturę 

•••• inicjatywy z udziałem grupy 50+ a rozwój kapitału społecznego. Zadanie powinno obejmować następujące 
działania: 
o diagnozę inicjatyw angaŜujących osoby w wieku 50+ wraz z określeniem częstości występowania 

poszczególnych typów działań, 
o przeprowadzenie ewaluacji wybranych typów działań angaŜujących osoby 50+ w zakresie: ich uŜyteczności 

dla grupy docelowej oraz ich oddziaływania na rozwój kapitału społecznego. 
 
Zasięg terytorialny zadań wymienionych w pkt 1, 4, 5 powinien być ogólnopolski, natomiast zasięg zadania 
wymienionego w pkt 2, 3, 6 jest co najmniej wojewódzki. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• uczelnie publiczne, 
•••• uczelnie niepubliczne, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
 
Wysoko ść dotacji  przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 3 500 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania wynosi 50 000 zł. Maksymalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania wynosi: 500 000 zł. Maksymalne wnioskowane 
dofinansowanie nie przekracza 85% budŜetu przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/obserwatorium-kultury.php   

 
 
� 

 
 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Dziedzictwo kulturowe 
Priorytet II Wspieranie działań muzealnych 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i 
księgozbiorami, a takŜe – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych. W 
ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
•••• organizacja czasowych wystaw muzealnych, 
•••• modernizacja stałych wystaw muzealnych, 
•••• tworzenie stałych wystaw muzealnych, 
•••• publikacja katalogów do wystaw muzealnych, 
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•••• konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki 
artystycznej, dokumentów Ŝycia społecznego, 

•••• zakup wyposaŜenia pracowni konserwatorskich. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 500 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden 
rok realizacji zadania wynosi: 
1) 200 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 80% budŜetu 
przedstawionego we wniosku, 
2) 400 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/wspieranie-dzialan-muzealnych.php  
 

 
� 

 
 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Dziedzictwo kulturowe 
Priorytet III Kultura ludowa 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie najwartościowszych zjawisk z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej. Dotyczy to 
zarówno przedsięwzięć, których zadaniem jest ochrona materialnej i niematerialnej spuścizny kultury ludowej, 
wpisujących się tym samym w załoŜenia ratyfikowanej w 2010 roku przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji 
UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak i zadań odwołujących się do Ŝywych 
zjawisk kulturowych. W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
•••• zadań edukacyjnych, w tym warsztatów, kursów i szkoleń dotyczących zagadnień szeroko pojętej kultury 

ludowej, w tym niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
•••• zadań z zakresu szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej prowadzonej w oparciu o niematerialne 

dziedzictwo kulturowe, wspomagających lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do 
miejscowych tradycji, 

•••• publikacji ksiąŜkowych z zakresu dziedzictwa kultury ludowej, 
•••• zadań dotyczących dokumentacji, archiwizacji i udostępniania unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultury 

ludowej, w tym sztuki i rękodzieła ludowego, gwary, muzyki, tańca, śpiewu, obrzędowości, obyczajowości, 
•••• zadań popularyzujących unikalne i Ŝywe elementy kultury ludowej, w tym konkursy, przeglądy, festiwale sztuki  

i rękodzieła ludowego, 
•••• zadań dotyczących ochrony architektury regionalnej, 
•••• zadań o charakterze artystycznym, uŜytkowym inspirowanych tradycyjną twórczością ludową, 
•••• projektów badawczych i popularyzatorskich z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i etnografii. 
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Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki 

samorządu terytorialnego, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 3 500 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden 
rok realizacji zadania wynosi 250 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie nie moŜe przekraczać 75% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/kultura-ludowa.php   

 
 
� 

 
 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Dziedzictwo kulturowe 
Priorytet IV Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 
 
Celem Konkursu  jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego 
się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. ZałoŜeniem priorytetu 
jest stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej zarówno 
dziedzictwo wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powstałej na obszarach naleŜących 
współcześnie do suwerennych państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą, jak i dorobku wielu generacji emigracji 
polskiej, wytworzonego, zgromadzonego bądź przechowywanego w całej Europie i innych częściach świata. W 
ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
•••• rewaloryzacji oraz prac remontowych i konserwatorskich w zabytkach polskich lub z Polską związanych, 

znajdujących się poza granicami kraju, 
•••• rewaloryzacji, konserwacji, ochrony i zachowania zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej poza 

granicami kraju, 
•••• dokumentowania utraconego i rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badań 

naukowych, kwerend bibliotecznych, archiwalnych i inwentaryzacji, 
•••• publikacji oraz promocji badań naukowych nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju, 
•••• upamiętniania wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem narodowym poza 

granicami kraju, 
•••• pomocy instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich poza Krajem 

oraz innym instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony 
dziedzictwa narodowego. 

 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• państwowe instytucje kultury, 
•••• samorządowe instytucje kultury, 
•••• archiwa państwowe, 
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•••• organizacje pozarządowe, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 4 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden 
rok realizacji zadania wynosi 1 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Dziedzictwo kulturowe 
Priorytet V Ochrona zabytków archeologicznych 
 
Celem Konkursu  jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru 
zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych 
oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Cel ten został sformułowany w 
oparciu o fundamentalną dla ochrony dziedzictwa kulturowego zasadę zrównowaŜonego rozwoju, która dopuszcza 
inwazyjne metody badawcze jedynie w ostateczności, gdy stanowisko (zabytek archeologiczny) naraŜone jest na 
bezpośrednie zniszczenie spowodowane oddziaływaniem przyrodniczym, bądź działaniami człowieka. Stąd 
zadaniem priorytetu jest wspieranie i promocja badań prowadzonych metodami niedestrukcyjnymi, 
wykorzystującymi techniki tradycyjne oraz nowoczesne osiągnięcia techniczne, a takŜe publikacja ich wyników. Nie 
będą natomiast wspierane projekty, które prowadzą do niszczenia stanowisk archeologicznych (np. poprzedzające 
rekonstrukcje na stanowisku archeologicznym). W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie 
następujących rodzajów zadań, słuŜących ochronie dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
•••• ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych, w tym kontynuacja 

badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski oraz weryfikacja badań dotychczasowych, 
•••• nieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami, 

wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt, 
•••• opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją ksiąŜkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, 

w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury, 
•••• państwowe instytucje kultury, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• publiczne uczelnie akademickie, 
•••• niepubliczne uczelnie akademickie, 
•••• podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
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Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden 
rok realizacji zadania wynosi 200 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Dziedzictwo kulturowe 
Priorytet VI Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego 
 
Celem Konkursu  jest zainicjowanie kompleksowego procesu opracowania i cyfryzacji materialnych zasobów 
dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych (takŜe z zakresu niepaństwowego 
zasobu archiwalnego), bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery 
finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni publicznych. Proces 
ten w sposób szczególny winien uwzględniać właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo zbiorów przeznaczonych 
do digitalizacji. W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów projektów: 
•••• opracowanie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem niepaństwowego 

zasobu archiwalnego wraz z przeprowadzeniem koniecznych prac konserwatorskich, 
•••• digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca przeprowadzenie niezbędnych prac 

konserwatorskich, 
•••• udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych lub/oraz sieci rozległych 

(Internetu) poprzez portale internetowe, 
•••• przechowywanie zasobów cyfrowych z zapewnieniem trwałości i bezpieczeństwa danych cyfrowych. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, 
•••• uczelnie publiczne. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 3 800 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi 20 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden 
rok realizacji zadania wynosi 500 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie nie moŜe przekraczać 80% budŜetu 
przedstawionego we wniosku. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-i-cyfryzacja-dziedzictwa-kulturowego.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Rozwój infrastruktury kultury 
Priorytet I Infrastruktura kultury 
 
Celem Konkursu  jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez 
modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a takŜe innych podmiotów działających w tym obszarze. 
Katalog działań priorytetu, obejmujący prace budowlane, zakup wyposaŜenia niezbędnego dla realizacji celów 
statutowych, czy sporządzanie dokumentacji technicznej, daje moŜliwość finansowania zadań generujących istotne 
zmiany jakościowe, w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego, 
podmiotów objętych priorytetem. W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących 
rodzajów projektów: 
•••• budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i 

wyposaŜenia na potrzeby działalności kulturalnej, 
•••• zakup wyposaŜenia na potrzeby działalności kulturalnej, w tym zakup instrumentów muzycznych; 
•••• przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów 

architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko, 
•••• zadania dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych wraz z zakupem niezbędnych 

urządzeń budowlanych, współfinansowanych w ramach programów europejskich. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem domów kultury, centrów kultury oraz ośrodków kultury, 
•••• państwowe instytucje kultury, 
•••• jednostki samorządu terytorialnego – z wyjątkiem sytuacji, gdy występują o dofinansowanie jako organy 

prowadzące domy kultury, centra kultury oraz ośrodki kultury, 
•••• organizacje pozarządowe, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 28 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi: 
•••• 50 000 zł – w przypadku zadań 2 i 3, 
•••• 300 000 zł – w przypadku zadań 1 i 4. 
W szczególnych przypadkach minister moŜe przyznać dofinansowanie w kwocie niŜszej od minimalnej kwoty 
wnioskowanej. Wnioskowane dofinansowanie nie moŜe przekraczać: 
•••• 75% budŜetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania nie 

wyŜszej niŜ 3 000 000 zł, 
•••• 50% budŜetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania 

wyŜszej niŜ 3 000 000 zł. 
 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/rozwoj-infrastruktury-kultury/infrastruktura-kultury.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Rozwój infrastruktury kultury 
Priorytet II Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 
 
Celem Konkursu  jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez 
modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych. Szeroki katalog działań priorytetu, 
obejmujący prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposaŜenia niezbędnego dla 
realizacji celów statutowych, daje moŜliwość finansowania zadań generujących istotne zmiany jakościowe w 
zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialnotechnicznego, podmiotów objętych 
zakresem priorytetu. W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów projektów: 
•••• roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych 

urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w juŜ istniejących obiektach budowlanych oraz zakup 
wyposaŜenia, na potrzeby szkolnictwa artystycznego, 

•••• zakup wyposaŜenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego, w tym zakup instrumentów muzycznych, 
•••• przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów 

architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko, 
•••• zadania dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych wraz z zakupem niezbędnych 

urządzeń budowlanych, współfinansowanych w ramach programów europejskich. 
 

Wnioski mog ą składa ć: 
•••• uczelnie artystyczne, 
•••• publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość, 
•••• niepubliczne szkoły prowadzące samodzielną księgowość, 
•••• jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w 

przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości, 
•••• podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie 

prowadzących samodzielnej księgowości, 
•••• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, wyłącznie jako organy prowadzące szkoły artystyczne, 
•••• placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania, 
•••• placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 14 000 000 zł.  
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 
•••• 50 000 zł – w przypadku zadań 2 i 3, 
•••• 300 000 zł – w przypadku zadań 1 i 4. 
W szczególnych przypadkach minister moŜe przyznać dofinansowanie w kwocie niŜszej od minimalnej kwoty 
wnioskowanej. Wnioskowane dofinansowanie nie moŜe przekraczać: 
•••• 85% budŜetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania nie 

wyŜszej niŜ 3 000 000 zł, 
•••• 50% budŜetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania 

wyŜszej niŜ 3 000 000 zł, 
•••• 50% budŜetu przedstawionego we wniosku, w przypadku wybranych wnioskodawców: niepublicznych szkół 

artystycznych prowadzących samodzielną księgowość, podmiotów będących organami prowadzącymi 
niepubliczne szkoły artystyczne. 

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 000 zł. 
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Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/rozwoj-infrastruktury-kultury/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego.php  
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Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Rozwój infrastruktury kultury 
Priorytet III Infrastruktura domów kultury 
 
Celem Konkursu  jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów 
kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich 
infrastruktury. Szeroki katalog działań, obejmujący prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy 
zakup wyposaŜenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, daje moŜliwość finansowania zadań w obszarze 
sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materiałowo-technicznego podmiotów objętych zakresem 
priorytetu. W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów projektów: 
•••• robót budowlanych, w tym rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, wraz z zakupem niezbędnych 

urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w juŜ istniejących obiektach budowlanych oraz zakupu 
wyposaŜenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, 

•••• zakupu wyposaŜenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, 
•••• przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów 

architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko, 
•••• zadań dotyczących budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych, wraz z zakupami niezbędnych 

urządzeń budowlanych, współfinansowanych w ramach programów europejskich. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z 

wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, 
•••• jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których mowa 

powyŜej. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 8 000 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanego dofinansowania wynosi: 
•••• 30 000 zł – w przypadku zadań 2 i 3, 
•••• 200 000 zł – w przypadku zadań 1 i 4. 
W szczególnych przypadkach minister moŜe przyznać dofinansowanie w kwocie niŜszej od minimalnej kwoty 
wnioskowanej. Wnioskowane dofinansowanie nie moŜe przekraczać: 
•••• 85% budŜetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania nie 

wyŜszej niŜ 1 000 000 zł, 
•••• 50% budŜetu przedstawionego we wniosku w przypadku zadań o kwocie wnioskowanego dofinansowania 

wyŜszej niŜ 1 000 000 zł. 
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania wynosi 1 500 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : w ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków  
w terminach: 
•••• do 30 listopada 2013 r. 
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•••• oraz do 31 marca 2014 r. 
Dla prawidłowego złoŜenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze obsługi 
Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2014/rozwoj-infrastruktury-kultury/infrastruktura-domow-kultury.php  
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00 - 513 Warszawa 
tel. (22) 661 10 00 
fax (22) 661 13 36 
info@mpips.gov.pl   
www.mpips.gov.pl  

 
 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet V Dobre rz ądzenie 
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora 
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 
Konkurs zamkni ęty nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizac ji pozarz ądowych jako formy 
wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizac ji” 
  
Celem Konkursu  jest realizacja projektów mających na celu wsparcie podmiotów zrzeszających organizacje 
pozarządowe – związki stowarzyszeń (sieci, federacje) jako partnera administracji publicznej w przygotowywaniu, 
wdraŜaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• zarejestrowane na podstawie artykułu 22 ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. 

zm.) związki stowarzyszeń oraz innych osób prawnych mających cele niezarobkowe, zarejestrowane i 
prowadzące działania minimum 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu, 
i/lub 

•••• podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące 
działalność w sferze poŜytku publicznego.  

 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 20 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : trwa od dnia 24 lutego 2014 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r.  Wnioski o dofinansowanie 
realizacji projektu naleŜy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu WdraŜania 
Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 
Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres 
Departamentu WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. 
Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.kapitalludzki.gov.pl/nabory-wnioskow/  
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Program wspieraj ący powrót osób bezdomnych do społeczno ści - edycja 2014 
 
Celem Konkursu  jest „zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu”. Problem 
bezdomności jest problemem społecznym, którego zmniejszanie i łagodzenie leŜy przede wszystkim w gestii 
instytucji do tego powołanych.  
 
Wnioski mog ą składa ć organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 tejŜe ustawy. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 000 000 zł. Minimalna kwota 
dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 300 000 zł. Kwotę 
minimum 20% wkładu własnego powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje 
podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł)- nie moŜe to być wyłącznie tzw. wkład osobowy 
rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. 
 
Termin składania wniosków : uprawnione podmioty przysyłają swoje oferty konkursowe (listem poleconym z 
dopiskiem na kopercie „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”) do Wydziału Polityki 
Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 
21 lutego 2014 r.  (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę w powyŜszym terminie osobiście. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-
spoleczna/konkursy-2014/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-ministra-pracy-i-polityki-
spolecznej-program-wspierajacy-powrot-osob-bezdomnych-do-spolecznosci-edycja-2014/  
 

 
� 

 
 
Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 
Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014 
 
Celem Konkursu  jest wybór podmiotu – Organizatora Targów, który uzyska dofinansowanie do kosztów 
organizacji i przebiegu „Targów Aktywnych Form Pomocy”. Projekt ten słuŜy prezentacji i wymianie doświadczeń 
gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów wykorzystujących instrumenty 
aktywnych form pomocy. Prezentacja i wymiana doświadczeń będzie polegała na organizacji stoisk targowych oraz 
paneli dyskusyjnych. 
 
Wnioski mog ą składa ć instytucje tworzące centra lub kluby integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.). 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 80 000 zł, przy czym nie moŜe 
przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. 
 
Termin składania wniosków : Oferty konkursowe naleŜy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty wraz z załącznikami wymienionymi, naleŜy przesłać listem poleconym z 
dopiskiem na kopercie „Targi Aktywnych Form Pomocy” – edycja 2014 r. na adres Departamentu Pomocy i 
Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.  (liczy się data 
stempla pocztowego). 
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Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-
spoleczna/konkursy-2014/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-ministra-pracy-i-polityki-
spolecznej-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-pn-targi-aktywnych-form-pomocy--edycja-
2014/  
 

� 
 
 
Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014 
 
Celem Konkursu  jest wsparcie finansowe i promocja gmin, które zastosują instrumenty aktywnych form pomocy 
oraz partnerskie porozumienia o lokalnej współpracy dla uzyskania następujących efektów: 
•••• zaktywizowanie określonej grupy mieszkańców, będących osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi 

ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez realizację m.in.: kontraktów socjalnych, uczestnictwo w zajęciach w 
centrum lub klubie integracji społecznej itp., 

•••• usamodzielnienie ekonomiczne beneficjentów projektu, poprzez: 
o dąŜenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy, np. w formie spółdzielni socjalnej, 
o przystąpienie do istniejącej juŜ spółdzielni socjalnej, 
o podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, 

•••• poprawa i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania komunalne, lokale socjalne, mieszkania 
kontraktowe i chronione). 

 
Wnioski mog ą składa ć samorządy gmin. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 000 000 zł. Projekt moŜe być 
dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 120 000 zł, przy czym kwota ta 
nie moŜe być wyŜsza niŜ 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. 
 
Termin składania wniosków : Oferty konkursowe naleŜy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty, wraz z załącznikami wymienionymi, naleŜy przesłać listem poleconym z 
dopiskiem na kopercie „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- 
edycja 2014” do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. 
Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.  (liczy się data stempla pocztowego) 
lub dostarczyć ofertę w powyŜszym terminie osobiście. ZłoŜone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po 
upływie terminu ich składania. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-
spoleczna/konkursy-2014/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-ministra-pracy-i-polityki-
spolecznej-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-pn-gminne-programy-aktywizacji-spoleczno-
zawodowej-na-rzecz-budownictwa-socjalnego-edycja-2014/  

 
 
� 

 
 
Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami P sychicznymi 
 
Celem Konkursu  jest wspieranie realizacji projektów zmierzających do umoŜliwienia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi, zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo, a takŜe ich rodzinom 
przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym 
omawianej grupy osób, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
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moŜliwości, a takŜe umoŜliwienie pełniejszej integracji społecznej wyŜej wymienionej grupy osób ze środowiskiem 
społecznym, w którym powinni funkcjonować. W związku z tym, Ŝe pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny 
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji Ŝyciowej w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a takŜe w związku z potrzebą 
respektowania konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa, która ma umacniać uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot - Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji programu „Oparcie społeczne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi” udziela dotacji na wsparcie realizacji projektów związanych z organizowaniem i 
funkcjonowaniem w ramach pomocy społecznej róŜnych ofert oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzin. 
Zgłoszone do Konkursu projekty powinny przyczynić się zwłaszcza do: 
•••• Poprawy integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. 
•••• Inspirowania, projektowania oraz tworzenia i organizowania: 

o partnerstw pomiędzy róŜnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji 
społecznej na rzecz inicjowania przedsięwzięć dla pokonywania przez osoby z zaburzeniami psychicznymi 
barier uniemoŜliwiających im uczestniczenie w Ŝyciu społeczno-gospodarczym, szczególnie w miejscu 
zamieszkania lub pobytu, 

o działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz osób z 
zaburzeniami psychicznymi, przywracania ich do funkcjonowania w lokalnym środowisku zamieszkania, 
pobytu, a takŜe zwiększenia ich integracji społecznej, 

o lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów, których celem jest integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, ze szczególnym uwzględnianiem przypadków osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

o lokalnych projektów i programów związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem róŜnorodnych ofert 
oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, 
wykorzystujących potencjał dialogu społecznego na rzecz włączania społecznego tych osób i wyposaŜenie 
ich w kompetencje umoŜliwiające im pełnienie róŜnorodnych ról społecznych i osiągania pozycji społecznej 
dostępnych członkom społeczności, w której Ŝyją osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

•••• Promowania dobrych praktyk, wzorów i modeli: 
o pomocy omawianej grupie osób, w tym usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 

przez jednostki organizacyjne słuŜb: pomocy społecznej oraz zatrudnienia celem tworzenia sieci 
optymalnych ofert wsparcia, 

o funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym, a takŜe w instytucjach 
zapewniających im wsparcie, 

o integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie przez wyposaŜenie ich w kompetencje 
umoŜliwiające pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym, a 
takŜe przez zmianę istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej tych osób, 

o wspierania rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi przez efektywniejsze wykorzystanie transferów 
socjalnych. 

 
Wnioski mog ą składa ć jednostki samorządu terytorialnego, a takŜe organizacje pozarządowe, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność 
mającą na celu umoŜliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwycięŜanie trudnych 
sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości 
do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W konkursie mogą brać udział takŜe niepubliczne podmioty pomocy 
społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.). 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 3 000 000 zł. Projekt będzie 
mógł być dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100 000 zł i nie 
mniejszej niŜ 30 000 zł, przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyŜsza niŜ 80% całkowitej kwoty niezbędnej 
dla zrealizowania projektu. Minister Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia kwoty 
dotacji planowanej w projekcie. 
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Termin składania wniosków : Oferty konkursowe naleŜy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty, wraz z załącznikami, naleŜy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie 
„Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego 
Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 27 lutego 2014 r.  (obowiązuje data stempla pocztowego) 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-
spoleczna/konkursy-2014/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-finansowe-wsparcie-projektow-realizowanych-
w-ramach-programu-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/  

 
 
� 

 
 
Program Aktywno ści Społecznej Osób Starszych – edycja 2014 
 
Celem Konkursu  jest poprawa jakości i poziomu Ŝycia osób starszych3 dla godnego starzenia się poprzez 
aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-
zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić róŜne role społeczne w Ŝyciu publicznym. WaŜne jest równieŜ 
uwzględnienie w działaniach ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które naraŜone mogą być osoby 
starsze (zwłaszcza barier pozwalających na korzystanie z miejsc, obiektów budowlanych, budynków i lokali, mebli i 
sprzętów w związku z realizacją zadania publicznego). Za priorytetowe uznaje się następujące działania: 
•••• Edukacja osób starszych 
•••• Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 
•••• Partycypacja społeczna osób starszych 
•••• Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie,  
•••• podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i 

wolontariacie – w tym: 
o osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności poŜytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

o spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie uŜytecznej w sferze zadań 
publicznych), 

o stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
o spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, 
poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników. 

 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 40 000 000 zł. Wartość dotacji 
wynosi od 20 000 zł do 200 000 zł. Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są 
zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości całości projektu 
(zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy. 
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Termin składania wniosków : Pierwszym etapem umoŜliwiającym skorzystanie z dofinansowania realizacji 
zadania publicznego ze środków Programu jest wypełnienie oferty przy uŜyciu Generatora Ofert, dostępnego na 
stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz www.senior.gov.pl. Wypełnioną ofertę naleŜy wydrukować. Jeden 
wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (toŜsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi 
załącznikami wysłać pocztą lub złoŜyć osobiście za potwierdzeniem odbioru w terminie do 25 lutego 2014 r.  na 
adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,  z dopiskiem – Konkurs 
Program ASOS Edycja 2014. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-
wszystkie/seniorzy/art,6568,konkurs-asos-edycja-2014.html  

 
 
� 

 
 
Program  Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka  i rodziny w gminie, w latach 2011-2015 
 
Celem Konkursu  jest realizacja projektów nakierowanych na : 
•••• doposaŜenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieŜowego) w 

celu wzbogacenia oferty zajęć programowych, 
•••• zorganizowanie (w miejscowościach na terenie naszego kraju) wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – 

wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny, 
•••• organizowanie  imprez  edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców, w tym wyjścia do 

muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno – sportowych, 
•••• zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce. 
 
Wnioski mog ą składa ć gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego(świetlice, ognisko 
wychowawcze, klub młodzieŜowy) na podstawieprzepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 135), w tym: 
•••• uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na 

zlecenie); 
•••• podejmują w niej działania programowe w zakresie rozwijania działalności na rzecz dzieci i młodzieŜy (np. dla 

nowej grupy wiekowej, w tym młodzieŜy) wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym 
(programów socjoterapeutycznych lub elementów socjoterapii); 

•••• organizują wsparcie dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy, na podstawie 
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a takŜe realizują wolontariat. 

 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 800 000 zł, przy jednostkowych 
dotacjach w wysokości 40 000 złotych kaŜda. Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie 
nie moŜe przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie. 
 
Termin składania wniosków : oferty moŜna składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego, poszczególnego województwa lub Urzędu Marszałkowskiego, w terminie  do 21 marca 2014 r.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-
spoleczna/art,6581,800-tys-zl-na-swietlice-ogniska-i-kluby-mlodziezowe.html  

 
 
 
� 
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Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 
Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem o środka pomocy społecznej i powiatowego urz ędu pracy w 
realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2014 
 
Celem Konkursu  jest zorganizowanie dla grupy osób bezrobotnych zajęć reintegracji społeczno-zawodowej, tak, 
by w roku przyszłym mogły one podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub w spółdzielni socjalnej, albo 
uruchomić własną działalność gospodarczą. 
Projekty stanowiące przedmiot oferty konkursowej dotyczą dwóch zadań: 
•••• Zadanie nr 1 - rok 2014 – polegające na przeprowadzeniu działań przygotowujących grupę osób bezrobotnych, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które zostały skierowane w 2014 r. w ramach kontraktów 
socjalnych do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, a następnie do udziału w 2015 r. w jednej 
z proponowanych form zatrudnienia wspieranego, bądź podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub 
podjęcia własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej. Działania przygotowujące 
obejmują m.in. zorganizowanie dla uczestników projektu cyklu edukacyjno-szkoleniowego, ukierunkowanego na 
przyszłą aktywność zawodową, a takŜe zakupy materiałów niezbędnych do zorganizowania jednej z form 
zatrudnienia wspieranego, realizowanego w II etapie projektu. 

•••• Zadanie nr 2 – rok 2015 – polegające na zorganizowaniu i wykonaniu jednej z form zatrudnienia wspieranego, 
lub udzieleniu pomocy w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub w podjęciu własnej działalności 
gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej. 

 
Wnioski mog ą składa ć instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 400 000 zł. Projekt moŜe być 
dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100 000 zł, przy czym kwota ta 
nie moŜe być wyŜsza niŜ 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. 
 
Termin składania wniosków : oferty, wraz z załącznikami, naleŜy przesłać listem poleconym z dopiskiem na 
kopercie „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w 
realizacji kontraktów socjalnych” do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.  (o zachowaniu terminu 
złoŜenia oferty decyduje data stempla pocztowego). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-
spoleczna/konkursy-2014/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-pn-podmiot-zatrudnienia-socjalnego-partnerem-
osrodka-pomocy-spolecznej-i-powiatowego-urzedu-pracy-w-realizacji-kontraktow-socjalnych---edycja-2014/  
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Ministerstwo Sportu i Turystyki 

ul. Senatorska 14 
00-082 Warszawa 
tel. (22) 244 31 42 
 fax (22) 244 32 55  

dskm@msport.gov.pl 
www.msport.gov.pl  

  
 

 
Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zada ń ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
związanych z organizacj ą zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzi eŜy w 2014 roku 
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Celem Konkursu  jest organizacja zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w 2014 roku. 
 
Wnioski mog ą składa ć ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury 
fizycznej i sportu młodzieŜowego oraz wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 6 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : trwa od 2 stycznia 2014 r. do 1 czerwca 2014 r . Wniosek naleŜy złoŜyć w 
zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją 
„Wniosek na konkurs –dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z 
organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w roku 2014 r. Wnioski naleŜy składać 
osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 
Warszawa (decyduje data stempla pocztowego lub data złoŜenia). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2014-
rok/1217,Konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-roku-2014-zadan-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju.html  

 
 
� 

 
 
Konkurs wniosków na dofinansowanie zada ń ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zwi ązanych 
z udziałem reprezentacji Polski w Akademickich Mist rzostwach Świata 
 
Celem Konkursu  jest realizacja zadania: Udział reprezentacji Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 
2014. 
 
Wnioski mog ą składa ć kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w środowisku akademickim oraz 
ogólnokrajowe stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w środowisku 
akademickim. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 500 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : Wniosek naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: 
nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Wniosek na konkurs – dofinansowanie zadań ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie udziału reprezentacji Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata 
w roku 2014. Wnioski naleŜy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złoŜenia): 
od 11 grudnia 2013 r. do 31 października 2014 r.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-
rok/1204,Konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fiz.html 

 
 
� 

 
 
Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zada ń ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
związanych ze szkoleniem młodzie Ŝy uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnyc h ośrodkach 
sportowych działaj ących ze wsparciem jednostek samorz ądu terytorialnego  
 
Celem Konkursu  jest szkolenie młodzieŜy uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach 
sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. 
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Wnioski mog ą składa ć: 
•••• kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w środowisku akademickim oraz ogólnokrajowe 

stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim, 
•••• polskie związki sportowe oraz ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie 

kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, 
•••• ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu 

młodzieŜowego oraz wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia.   
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 13 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : trwa od 11 grudnia 2013 r. do 31 października 2014 r.  Wniosek naleŜy złoŜyć w 
zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją 
„Wniosek na konkurs – dofinansowanie szkolenia młodzieŜy uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych 
ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. Wypełniony 
formularz naleŜy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku 
wraz z załącznikami naleŜy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na adres: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-
rok/1203,Konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-roku-2014-zadan-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju.html  

 
 
� 

 
 
Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zada ń ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzki ej młodzików do współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzie Ŝy 
 
Celem Konkursu  jest przygotowanie zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieŜy w 2014 roku. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w środowisku akademickim oraz ogólnokrajowe 

stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim, 
•••• polskie związki sportowe oraz ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie 

kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, 
•••• ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu 

młodzieŜowego oraz wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia.   
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 10 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : trwa od 10 grudnia 2013 r. do 31 października 2014 r.  Wniosek naleŜy złoŜyć w 
zamkni ętej kopercie , na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z 
adnotacją „Wniosek na konkurs – dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieŜy w 2014 roku.” Wnioski naleŜy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-
rok/1202,Konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-roku-2014-zadan-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju.html  
 

 
 
� 
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Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zada ń ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
związanych ze szkoleniem i współzawodnictwem sportowym młodzie Ŝy  
 
Celem Konkursu  jest szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieŜy, realizowane w Akademickich Centrach 
Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego MłodzieŜy 
Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2014. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w środowisku akademickim oraz ogólnokrajowe 

stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim, 
•••• polskie związki sportowe oraz ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie 

kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, 
•••• ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu 

młodzieŜowego oraz wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia.   
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 14 500 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : trwa od 05 grudnia 2013 r. do 31 października 2014 r.  Wniosek naleŜy złoŜyć w 
zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją 
„Wniosek na konkurs –dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie 
szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieŜy, realizowanych w Akademickich Centrach Szkolenia 
Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego MłodzieŜy Ludowych 
Zespołów Sportowych w roku 2014. Wnioski naleŜy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-
rok/1196,Konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-roku-2014-zadan-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju.html  
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Działanie Wspieranie przedsi ęwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzie Ŝy 
Mały Mistrz  
W ramach niniejszego konkursu wyłonieni zostaną: 
•••• podmioty realizujące projekt na poziomie wojewódzkim /operator wojewódzki/, 
•••• podmiot koordynujący realizację projektu w skali ogólnopolskiej /operator krajowy/. 
 
Celem Konkursu  jest realizacja projektu Mały Mistrz, poprzez: 
•••• obsługę zadania I.1 /operator wojewódzki/: 

o realizacja projektu w pełnym zakresie programowym na terenie województwa, 
o koordynacja, monitoring i ewaluacja projektu na terenie województwa, 
o zakup (w formie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych) i dystrybucja 

kompletu sprzętu sportowego do kaŜdej ze szkół uczestniczących 
o w projekcie zgodnie z załączoną specyfikacją /załącznik B/, 
o zapewnienie, przy współpracy z organem prowadzącym szkołę, na jedną godzinę 
o w tygodniu, wsparcia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej przez nauczyciela wychowania fizycznego w 

prowadzeniu zajęć WF w kaŜdej I klasie uczestniczącej 
o w projekcie, 
o nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu na terenie województwa, 
o współpraca z podmiotem wybranym do realizacji zadania I.2 (operator krajowy) 
o w zakresie m.in. sprawozdawczości, ewaluacji, organizacji szkoleń dla nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej, itd. 
o współpraca z operatorem krajowym przy redagowaniu strony www.malymistrz.pl. 
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•••• obsługę zadania I.2 /operator krajowy/: 
a. Opracowanie planu operacyjnego i harmonogramu wdroŜenia projektu „Mały Mistrz”  uwzględniające w 
szczególności: 

o przeprowadzenie w okresie do 30 kwietnia 2014 - według opracowanego przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki ramowego programu - szkoleń dla osób, które przeprowadzą szkolenia dla nauczycieli w 
poszczególnych województwach oraz nadzór nad ich realizacją /załącznik C/, 

o przeprowadzenie w okresie do 30 czerwca 2014 przy współpracy z podmiotami wybranymi do realizacji 
zadania I.1 - według opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ramowego programu - szkoleń 
dla nauczycieli z praktycznymi formami zajęć związanych ze zdobywaniem sprawności oraz nadzór nad ich 
realizacją /załącznik D/, 

o opracowanie i wdroŜenie koncepcji dodatkowych form podnoszenia kompetencji nauczycieli realizujących 
projekt, 

o opracowanie wytycznych dla podmiotów realizujących zadanie I.1, zawierających informacje m.in. 
organizacyjne, dotyczące marketingu i komunikacji, sprawozdawczości, ewaluacji projektu oraz współpracy 
podmiotu wybranego do realizacji zadania I.2 z podmiotami wybranymi do realizacji zadania I.1, 

o wskazanie kryteriów oceny realizacji projektu, 
o organizację konferencji ogólnopolskich projektu, 
o koordynację projektu na poziomie ogólnopolskim, 
o ewaluację projektu na poziomie ogólnopolskim, 
o prowadzenie strony www.malymistrz,pl oraz profilu projektu w mediach społecznościowych, 
o przygotowanie II wydania podręcznika dla nauczycieli realizujących projekt, 
o opracowanie, druk i dystrybucję materiałów dla klas, w tym podręcznika, legitymacji 
o i znaczków „sprawności”, 
o opracowanie 16-godzinnego kursu nauki pływania dla klas II, 
o komunikację (marketing) projektu w porozumieniu z Ministerstwem Sportu 
o i Turystyki, w tym PR projektu, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych projektu oraz materiałów 

filmowych i innych narzędzi interaktywnych wspierających nauczycieli w realizacji projektu, 
o opracowanie koncepcji i podjęcie działań zmierzających do pozyskania sponsora strategicznego dla 

projektu „Mały Mistrz”. 
 
 b. WdroŜenie i realizacja projektu „Mały Mistrz” zgodnie z zaakceptowanym przez Ministra Sportu i Turystyki 
planem, w tym: 

o  nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu, 
o  współpraca z podmiotami wybranymi do realizacji zadania I.1 w zakresie m.in. sprawozdawczości, 

ewaluacji, organizacji szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 
o okresowe raportowanie do Ministerstwa, 

 
Wnioski mog ą składa ć organizacje pozarządowe, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, 
realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy, w szczególności 
stowarzyszenia posiadające odpowiednie (ponadregionalne, wojewódzkie) struktury organizacyjne.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 6 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : wniosek wraz z załącznikami naleŜy podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na 
adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. z 
dopiskiem na kopercie: „Projekt Mały Mistrz – konkurs na 2014 r.”. Wnioski na realizacje zadań naleŜy składać do 
dnia 21 lutego 2014 r.  osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-
rok/1240,Otwarty-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2014-roku-ze-srodkow-Funduszu-Rozwo.html  

 
 
� 
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Al. J. Ch. Szucha 23 
00-580 Warszawa 
tel. (22) 52 39 000 
fax (22) 52 39 099 
www.msz.gov.pl   

 
 
 
Regionalny O środek Debaty Mi ędzynarodowej 2014 
 
Celem Konkursu  jest podniesienie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej w kwestiach dotyczących polskiej 
polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016 
oraz funkcjonowania Unii Europejskiej i członkostwa Polski w UE, wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy 
MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w regionie, zwiększenia liczby działań oraz inicjatyw z zakresu 
współpracy międzynarodowej podejmowanych w regionie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe 
poprzez prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) oraz podejmowanie inicjatyw 
informacyjnych i edukacyjnych dotyczących w/w tematyki. 
Proponowane działania odnosić się muszą do następujących obszarów komunikacyjnych wynikających z 
priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016 oraz działań planowanych na lata 2014 – 2015: 
•••• doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej wynikających z kluczowych wydarzeń 

z najnowszej historii Polski, tzn.: 
o 25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989 r., 
o 15 lat członkostwa Polski w NATO, 
o 10 lat członkostwa Polski w UE oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

•••• rozwijania współpracy dwu- i wielostronnej pomiędzy regionami, w szczególności z: 
o państwami Grupy Wyszehradzkiej, regionu Morza Bałtyckiego, Partnerstwa Wschodniego, 
o Turcją, w kontekście 600-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych, 
o Indiami, w kontekście 60-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych, 
o Rosją, w związku Rokiem Polsko-Rosyjskim w 2015 r., 

•••• istotnych i aktualnych zagadnień będących przedmiotem szerokiej dyskusji, zarówno na arenie 
międzynarodowej, jak teŜ w kraju, w tym: 
o procesu pogłębiania integracji europejskiej w odniesieniu do działań na rzecz przebudowy Unii 

Gospodarczo-Walutowej, 
o polityki klimatycznej i alternatywnych źródeł energii, 

•••• wymiaru gospodarczego polskiej polityki zagranicznej - dyplomacji ekonomicznej, w tym: promocji wśród 
społeczności lokalnych instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej na rynkach zagranicznych (instrumenty 
dyplomacji ekonomicznej). 

 
Wnioski mog ą składa ć organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010,Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z zastrzeŜeniem postanowień niniejszego regulaminu. 
Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji w latach 2010 – 
2013 co najmniej pięciu projektów współfinansowanych ze środków budŜetowych i/lub unijnych na kwotę nie 
mniejszą niŜ 50 000 zł kaŜdy projekt. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 3 200 000 zł. Maksymalna 
kwota wnioskowanej dotacji nie moŜe być wyŜsza niŜ 200 000 zł na rok 2014 oraz 200 000 zł na rok 2015. Wkład 
własny oferenta musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji projektu. 
 
Termin składania wniosków : Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy naleŜy przesłać na 
adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, al. J. Ch. Szucha 23, 
00-580 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: konkurs „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2014”, lub 
złoŜyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ulicy 
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Litewskiej. Dziennik Podawczy jest otwarty od godz. 9.00-12.00 oraz 12.30-15.30 od poniedziałku do piątku. 
Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni wolne od pracy.  
Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 13 lutego 2014 r.  o godz.11.30. Decyduje data i 
godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/minister_spraw_zagranicznych__oglasza_konkurs_na_reali
zacje_zadania_publicznego___regionalny_osrodek_debaty_miedzynarodowej_2014_;jsessionid=5E1DE4E9CE0D
8F2C842B2F36051DCD72.cmsap1p  

 
 

� 
 
 
Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014 
 
Celem Konkursu  jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej róŜne 
dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieŜową. 
W roku 2014 priorytetowo traktowane będą następujące obszary tematyczne: 
•••• wzajemna promocja polskiego i czeskiego dziedzictwa kulturowego oraz wspólnej historii, 
•••• podsumowanie dokonań oraz planowanie przyszłych działań w zakresie współpracy Polski i Czech na arenie 

europejskiej i w dziedzinie bezpieczeństwa, w kontekście 15. rocznicy przystąpienia do NATO i 10. rocznicy 
akcesji do UE, 

•••• umacnianie przyjaznych stosunków polsko-czeskich na zasadzie budowy trwałych partnerstw i regularnej 
współpracy poprzez m.in. wymianę młodzieŜy/grup rówieśniczych z Polski i Czech, 

•••• wspieranie działań ośrodków analitycznych oraz rozwój współpracy badawczo-akademickiej w zakresie nauk 
humanistycznych, 

•••• promocja polskich tradycji kulinarnych oraz dobrej jakości polskiej Ŝywności. 
 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, 
z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, tj: 
o stowarzyszenia, 
o fundacje, 
o osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności poŜytku publicznego, 

o spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 
127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu 
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 

o stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
o spółdzielnie socjalne, 

•••• niepubliczne szkoły wyŜsze, 
•••• publiczne szkoły wyŜsze, 
•••• instytuty badawcze.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 431 000 zł. Minimalna kwota 
wnioskowanej dotacji nie moŜe być niŜsza niŜ 20 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie moŜe być 
wyŜsza niŜ 80 000 zł. 
 



  

 
- 61 - 

 

Termin składania wniosków : prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy naleŜy przesłać na 
adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, al. J. Ch. Szucha 23, 
00-580 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-
czeskich 2014” lub złoŜyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, 
wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30. Nieprzekraczalny termin składania wniosków 
projektowych upływa w dniu 7 marca 2014 r.  o godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego 
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__forum_polsk
o_czeskie__wspieranie_rozwoju_stosunkow_polsko_czeskich_2014_  
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Ministerstwo Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 
00-928 Warszawa 
tel. (22) 57 92 900 
info@mos.gov.pl  
www.mos.gov.pl 

 
 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Priorytetu I Gospodarka wodno- ściekowa  
Działanie 1.1. Gospodarka wodno- ściekowa 
Konkurs nr 12/POIi Ś/1.1/04/2014 
 
Celem Konkursu  jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do przygotowania 
inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które ubiegać się będą o dofinansowanie na realizację w 
oparciu o środki Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe uzyskanie 
wsparcia na dofinansowanie projektu przygotowawczego nie jest jednoznaczne z udzieleniem wsparcia na 
realizację projektu inwestycyjnego. Dofinansowanie jest moŜliwe dla projektów z zakresu przygotowania 
dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM. W ramach konkursu wsparcie moŜe zostać udzielone na 
poniesienie niezbędnych wydatków związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w szczególności na 
przygotowanie koniecznych dokumentów, takich jak: 
•••• dokumentacja projektowa, 
•••• dokumentacja techniczna, 
•••• dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, 
•••• studium wykonalności lub jego elementów, 
•••• wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na 

etapie przygotowania przedsięwzięcia, 
•••• mapy lub szkice lokalne sytuujące projekt, 
•••• wydatki związane z przeprowadzeniem weryfikacji obszaru aglomeracji dotychczas nie objętego zbiorczym 

systemem zbierania i odprowadzania ścieków za wyposaŜenie, którego odpowiedzialny jest wnioskodawca 
(weryfikacja zgodnie z wymogami Metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, 
która moŜe być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności), 

•••• innych dokumentów lub opracowań, jeŜeli są niezbędne do przygotowania i późniejszej realizacji projektu 
inwestycyjnego. 

 
Wnioski mog ą składa ć: 
•••• jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 
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•••• podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. 
 
Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracjach o RLM wynoszącej co najmniej 10 tys. W kaŜdym przypadku we wniosku naleŜy 
wskazać jednego beneficjenta środków. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO 
IiŚ, w uzasadnionych przypadkach beneficjent moŜe wskazać inny podmiot, który równieŜ będzie mógł ponosić 
wydatki kwalifikowane. W takim przypadku beneficjent dołącza do wniosku o dofinansowanie porozumienie zawarte 
pomiędzy beneficjentem a danym podmiotem, w którym upowaŜnia dany podmiot do ponoszenia wydatków 
kwalifikowanych w ramach danego projektu.  
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 10 000 000 euro. Poziom 
współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% 
wartości wydatków kwalifikowanych projektu. 
 
Termin składania wniosków : wnioski naleŜy składać w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r.  w 
godzinach 9.00 – 15.00.  
•••• do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej 

wartości powyŜej 25 000 000 euro. 
•••• do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dla projektów o szacowanej wartości poniŜej 25 000 000 euro. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22057_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinans
owanie_do_dzialania_1_1_poiis_xii_runda_konkursowa.html  
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Priorytetu I Gospodarka wodno- ściekowa  
Działanie 1.1. Gospodarka wodno- ściekowa 
Konkurs nr 13/POIi Ś/1.1/04/2014  
 
Celem Konkursu  jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów 
określonych w I osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące działania: 
•••• budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków 

zgodnie z wymogami dyrektywy, lub 
•••• budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, w zakres 

projektu moŜe zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji 
deszczowej, lecz wartość zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej nie 
powinna przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia (z zastrzeŜeniem, Ŝe budowa kanalizacji 
deszczowej, która jest przedmiotem dofinansowania ze środków FS moŜe mieć miejsce jedynie w przypadku 
rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową). Budowa lub modernizacja systemów 
zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej moŜe mieć miejsce tylko i wyłącznie na obszarze 
aglomeracji objętej / objętych projektem. Ścieki z terenów, na których prowadzona będzie budową lub 
modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę powinny być odprowadzane i oczyszczane zgodnie z wymogami 
dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

 
Wnioski mog ą składa ć:  
•••• jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 
•••• podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. 
Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracjach z przedziału 10 - 15 tys. RLM oraz powyŜej 15 tys. RLM. 
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Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 24 000 000 euro. W ramach 
alokacji na konkurs 12 000 000 euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden 
podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 12 000 000 euro na projekty realizowane w aglomeracjach powyŜej 
15 tys. RLM – w zaleŜności od zapotrzebowania, zmianie mogą ulec wielkości kwot przeznaczonych na 
poszczególne typy projektów. W ramach kwoty przeznaczonej na konkurs ustanawia się rezerwę zabezpieczającą 
(dla projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą) w wysokości 4 000 000 euro. Kwota środków 
przeznaczonych na konkurs moŜe ulec zmianie w wyniku róŜnic kursowych. Ponadto kwota środków 
przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu moŜe ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu. Poziom 
współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków 
kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu). 
 
Termin składania wniosków : wnioski naleŜy składać w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r.  w 
godzinach 9.00 – 15.00.  
•••• do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej 

wartości powyŜej 25 000 000 euro. 
•••• do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dla projektów o szacowanej wartości poniŜej 25 000 000 euro. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22058_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinans
owanie_do_dzialania_1_1_poiis_xiii_runda_konkursowa.html  
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Narodowy Bank Polski 

Centrala NBP 
ul. Świętokrzyska 11/21 

00-919 Warszawa 
tel. (22) 653 10 00  

www.nbp.pl  
 
 
 
Konkurs dotacji NBP 
 
Celem Konkursu  jest realizacja projektów edukacyjnych wpisujących się w następujące priorytetowe obszary 
edukacji ekonomicznej NBP: 
•••• Inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP: 

o polityka pienięŜna, 
o stabilność polskiego złotego, 
o działalność emisyjna, 
o bank centralny państwa, 
o bank banków; 

•••• Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45. roku Ŝycia). 
Zarządzanie przedsiębiorstwem: 
o planowanie działalności gospodarczej, 
o pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą, 
o korzystania z dostępnych metod wsparcia (finansowego i nie finansowego), 
o psychologia w biznesie, 
o mechanizmy zachowań podmiotów gospodarczych, 
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o spirala zadłuŜenia: zysk a ryzyko, 
o etyka w biznesie / CSR; 

•••• Gospodarowanie budŜetem domowym: 
o zarządzanie budŜetem osobistym, 
o optymalizacja wydatków: racjonalne oszczędzanie i inwestowanie, 
o konsekwencje zadłuŜenia/ unikanie pułapki kredytowej, 
o planowanie przyszłości finansowej, 
o stopy procentowe/ polityka pienięŜna i wpływ na mój kredyt, 
o podatki w domu; 

•••• Zapobieganie wykluczeniu finansowemu: 
o aktywne poszukiwanie pracy, 
o mobilność zawodowa, 
o metody wyjścia z bezrobocia, 
o metody zapobiegania emigracji zarobkowej, 
o osoby niepełnosprawne na rynku pracy; 

•••• Pieniądz: 
o historia pieniądza, 
o wartość i rola pieniądza, 
o polityka pienięŜna i inflacja, 
o pieniądz elektroniczny/ obrót bezgotówkowy, 
o numizmatyka; 

•••• Strefa euro: 
o mechanizmy funkcjonowania strefy euro, 
o poŜytki i zagroŜenia związane z euro, 
o Europejski Bank Centralny a Europejski System Banków Centralnych, 
o informacje na temat monet i banknotów euro – wygląd, nominały zabezpieczenia,  
o polska droga do euro; 

•••• Gospodarka rynkowa: 
o rola państwa w gospodarce rynkowej, 
o mechanizmy zachowań podmiotów gospodarczych, 
o bankowość, 
o system bankowy w gospodarce rynkowej, 
o polityka pienięŜna i inflacja, 
o papiery wartościowe, 
o podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, 
o podaŜ, popyt (makroekonomia i mikroekonomia), 
o rynek kapitałowy, 
o finanse publiczne; 

•••• Instytucje i usługi finansowe: 
o system bankowy: bank komercyjny i jego funkcje, 
o mowa bankowa, 
o podstawowe produkty bankowe: kredyty, rachunki, depozyty, w tym zalety i wady, 
o bezpieczeństwo systemu bankowego, 
o prawa, obowiązki i ochrona konsumenta usług finansowych, 
o rynki finansowe, 
o bezpieczne korzystanie z nowoczesnych usług bankowych (karty płatnicze, karty kredytowe, rachunki 

internetowe), 
o instytucje ubezpieczeniowe, 
o ustalanie kursów walut, 
o ryzyko kursowe, 

•••• Nowe horyzonty myśli ekonomicznej: 
o debaty i konferencje poświęcone zagadnieniom ekonomicznym, dotyczące np.: fundamentów gospodarki 

rynkowej, polityki pienięŜnej i inflacji, finansów publicznych, rynku pracy i bezrobocia, poziomu płac, 
wzrostu gospodarczego, recesji, przedsiębiorczości, oszczędzania, mikroekonomii, makroekonomii. 
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Wnioski mog ą składa ć – nie wskazano Ŝadnych ograniczeń przy aplikowaniu. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do dofinansowania pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 30 000 zł.  
NBP nie finansuje projektów w 100%, tylko udziela częściowego dofinansowania, dlatego Wnioskodawca jest 
zobowiązany zapewnić wkład własny bądź uzupełnić dofinansowanie z innych źródeł. 
 
Termin składania wniosków : wnioski naleŜy składać na minimum 2 miesi ące przed planowan ą datą 
rozpocz ęcia realizacji projektu  i ponoszenia wydatków po stronie NBP. 
W przypadku wniosków medialnych, wymagających przesłania materiałów merytorycznych do akceptacji lub 
dotyczących wydania publikacji – wnioski naleŜy składać na minimum 3 miesiące (nie 2 miesiące) przed planowaną 
datą rozpoczęcia realizacji projektu i ponoszenia wydatków po stronie NBP. 
Aby ubiegać się o dofinansowanie projektów, naleŜy wypełnić zamieszczony niŜej formularz wniosku i przesłać go 
w formie papierowej do właściwego terytorialnie Oddziału Okręgowego NBP (w Białymstoku, Bydgoszczy, 
Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 
Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze). 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nbportal.pl/pl/edukacja/dofinansowania_nbp  

 
 
� 

 
 

Narodowe Centrum Bada ń i Rozwoju 

ul. Nowogrodzka 47a 
00-695 Warszawa 
tel. (22) 39 07 401 
fax: (22) 20 13 408 

sekretariat@ncbr.gov.pl 
www.ncbr.gov.pl 

 
 
 
Innowacje Społeczne 
 
Celem Konkursu  jest dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe i/lub prace rozwojowe oraz 
działania przygotowujące ich wyniki do wdroŜenia w praktyce, których efektem powinna być poprawa jakości Ŝycia 
społeczeństwa, kreowanie innowacyjnych rozwiązań i podejmowanie nowych inicjatyw społecznych mających na 
celu przygotowanie wyników badań do wdroŜenia. Projekty finansowane w ramach Programu muszą spełniać 
łącznie następujące warunki: 
•••• przedmiotem Projektu jest podejmowanie i realizacja innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, 

stosujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w celu stymulowania rozwoju społecznego w dziedzinie, 
której dotyczy wniosek o dofinansowanie, 

•••• przedmiotem Projektu jest poprawa jakości Ŝycia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem grup i 
obszarów, w których istnieje potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych, 

•••• mają uwzględniać fazę pilotaŜową, tzw. etap działań przygotowujący uzyskane wyniki badań do wdroŜenia, 
przy czym realizacja tego etapu nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 12 miesięcy, 

•••• uzyskane wyniki badań mają znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej lub społecznej, tzn. muszą zostać 
wdroŜone nie później niŜ 2 lata od daty zakończenia realizacji Projektu, 

•••• liderem konsorcjum naukowego realizującego Projekt jest organizacja pozarządowa. 
 
Wnioski mog ą składa ć konsorcja, w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co 
najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład kaŜdego z ww. konsorcjów, 
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obligatoryjnie wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i 
mającej siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.  
Program jest skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz 
poprawę jakości Ŝycia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje 
wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 10 000 000 zł. Minimalna 
wartość dotacji wynosi 50 000 zł, a maksymalna 1 000 000 zł. 
 
Termin składania wniosków : rozpoczyna się 10 lutego 2014 r., a kończy 26 marca 2014 r.  o godzinie 16:00. 
Wnioski naleŜy składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia 
naboru wniosków. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/drugi-konkurs-w-ramach-
programu-innowacje-spoleczne.html  

 
� 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

ul. Konstruktorska 3a  
02 – 673 Warszawa 
tel. (22) 45 90 000  
fax (22) 45 90 101 

fundusz@nfosigw.gov.pl 
www.nfosigw.gov.pl 

 
 
 
Program Racjonalna gospodarka odpadami 
Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunaln ymi 
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 
Cześć 4) Uzupełnienie dofinansowania II osi POIi Ś 
 
Celem Konkursu  jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania 
z odpadami, poprzez: 
•••• ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
•••• utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami. 
 
Wnioski mog ą składa ć, w zaleŜności od części: 
•••• Część 1): 

o gminy i związki międzygminne 
o przedsiębiorcy – wyłącznie w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  
•••• Cześć 2):  

o jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
o przedsiębiorcy. 

•••• Cześć 4):  
o beneficjenci II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których funkcję 

Instytucji WdraŜającej pełni NFOŚiGW, 
o podmioty upowaŜnione przez Beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. 
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Bud Ŝet: 
•••• planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 3 927 300 zł, 
•••• wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu 

wynoszą 46 000 000 zł, 
•••• planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 822 466 000 zł ze środków NFOŚiGW, 
•••• wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 

2 105 427 400 zł. 
 
Termin składania wniosków : rozpoczyna si ę 1 lutego 2014 r.  i ma charakter ciągły. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/racjonalna-
gospodarka-odpadami/#c1  
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Narodowy Instytut Audiowizualny  

ul. Wałbrzyska 3/5 
02-739 Warszawa 
tel. (22) 380 49 00 
fax (22) 380 49 01 

sekretariat@nina.gov.pl 
www.nina.gov.pl/  

 
 
 
Programu Kultura+ 
Priorytet Digitalizacja  
 
Celem Priorytetu  jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego - 
w tym mniejszości narodowych i etnicznych, za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi  
i małych miast. W ramach tej części Priorytetu wyróŜnić naleŜy 5 celów operacyjnych, realizowanych poprzez: 
•••• zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych duŜych ośrodkach, która 

znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych, 
•••• digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego w tym: materiałów bibliotecznych, muzealiów, zabytków, 

archiwaliów oraz materiału audiowizualnego, 
•••• zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych duŜych 

ośrodkach, umoŜliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów,  
•••• udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, 

rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych, 
•••• zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizualnych i zasobów 

zabytków. 
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie projektów przewidujących: 
•••• tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez: tworzenie i wyposaŜenie pracowni 

digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych 
oraz oprogramowanie, 

•••• digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w tym muzealiów, zabytków, materiałów archiwalnych, 
zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych,  

•••• udostępnienie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cyfrowych, bibliotek 
cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych. 
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Wnioski mog ą składa ć: 
•••• państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
•••• samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, 
•••• archiwa Państwowe.  
 
Wysoko ść dotacji  przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu w 2014 roku wynosi 17 350 000 zł. 
•••• Minimalna kwota wnioskowana – 100 000 zł, 
•••• Maksymalna kwota wnioskowana – 2 000 000 zł. 
Udział procentowy dotacji w ramach Priorytetu „Digitalizacja” stanowi maksymalnie: 
•••• 100% dofinansowania projektu dla państwowych instytucji kultury i archiwów państwowych, 
•••• 80% dofinansowania projektu dla samorządowych instytucji kultury. Środki własne wnioskodawcy będą 

stanowić 20% wszystkich kosztów, które łącznie z dotacją z Priorytetu stanowić będą 100% kosztów realizacji 
projektu. 

 
Termin składania wniosków : upływa 28 lutego 2014 r.  Wnioski składa się za pośrednictwem Elektronicznego 
Biura Obsługi Interesanta EBOI. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 
http://www.nina.gov.pl/nina/artyku%C5%82/2014/01/14/czwarta-odslona-programu-kultura-priorytet-digitalizacja  
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Polsko-Ameryka ńska Fundacja Wolno ści 

ul. Królowej Marysieńki 48 
02-954 Warszawa  
tel. (22) 550 28 00 
fax (22) 550 28 01 

paff@ pafw.pl 
www.pafw.pl 

 
 
 
Równać Szanse 2014 
 
Celem Konkursu  jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności 
społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym Ŝyciu. 
Celem projektów ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i 
dorosłym Ŝyciu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzi rozwinęli swoje umiejętności: 
•••• wykorzystania tego, co moŜe im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niŜ dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w 

ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi teŜ o sprawdzenie samego 
siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka, 

•••• skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i 
harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi takŜe o to, by młodzi ludzie nauczyli się, 
w jaki sposób z sukcesem dąŜyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów, 

•••• zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych 
relacjach z ludźmi i instytucjami, a takŜe nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować 
wspólne cele z korzyścią dla wszystkich, 

•••• wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, 
na który damy mu szansę w projekcie. WaŜne jest takŜe, by miał szansę publicznego zaprezentowania 
własnych działań i ich efektów, oraz szansę udziału w nagłośnieniu projektu. 
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Wnioski mog ą składa ć organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów 
wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi do 40 000 zł na projekty 
trwające 15-miesięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. 
 
Termin składania wniosków : na pierwszy etap konkursu upływa 10 marca 2014 r.  o godzinie 12.00. Wnioski 
naleŜy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie 
www.rownacszanse.pl. Aby złoŜyć wniosek naleŜy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową 
instrukcją postępowania. Procedura aplikowania w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym jest dwuetapowa. W 
pierwszym etapie zadaniem aplikujących jest przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego. Organizacje, których 
diagnozy Komisja Ekspertów oceni najwyŜej, zostaną dopuszczone do drugiego – zamkniętego etapu konkursu, 
polegającego na przygotowaniu projektu trwającego 15 miesięcy. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.rownacszanse.pl/  
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Towarzystwo Inicjatyw Twórczych " ę"  

ul. Mokotowska 55 m. 50, 
00-542 Warszawa 
tel. (22) 22 43 490 
fax: (22) 627 46 41 

biuro@e.org.pl 
www.e.org.pl  

 
 
 
Seniorzy w akcji 
 
Celem Konkursu  jest realizacja przedsięwzięć, które angaŜują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, 
promują współpracę międzypokoleniową, a takŜe sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. Poprzez 
realizację Konkursu „Seniorzy w akcji” eksponuje się fakt, Ŝe osoby 60+ są aktywnymi członkami społeczności 
lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia, w twórczy sposób wykorzystują  nowe technologie, a bariery 
międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów. 
Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z dwóch obszarów:  
•••• Działania obywatelskie - reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni 

przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych, działania wzmacniające  głos seniorów i ich udział w 
rozwiązywaniu lokalnych problemów  

•••• Działania edukacyjne i kulturalne - przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne.  
 
Na dofinansowanie ze środków programu  nie mogą liczyć projekty: 
•••• których bezpośrednim celem jest profilaktyka zdrowia, turystyka, aktywność sportowa i rekreacyjna,  
•••• które zakładają realizację stałej oferty kursów, zajęć komputerowych, 
•••• których bezpośrednim celem jest przeciwdziałanie bezrobociu i promocja zatrudnienia, 
•••• charakterze interwencyjnym, których celem jest świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy 

materialnej, 
•••• nastawione na realizację jednorazowych akcji takich jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd czy szkolenie, 
•••• zakładające realizację stałej oferty zajęć skierowanych tylko do członków/ odbiorców organizacji, 
•••• które słuŜą realizacji celów politycznych czy religijnych. 
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Wnioski mog ą składa ć 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). Do tej pory nagrodziliśmy juŜ 199 projektów w całej 
Polsce. 
 
Wysoko ść dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 343 000 zł. Udział w konkursie 
daje moŜliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6 000 zł do 12 000 zł. Uczestnicy konkursu 
mogą się starać o dofinansowanie maksymalnie 90% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Muszą 
zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% 
całkowitego kosztu przedsięwzięcia. 
 
Termin składania wniosków : Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają krótkie listy intencyjne, w 
których przedstawiają siebie i swój pomysł na projekt oraz wskazują organizację/ instytucję wspierającą. Jedna 
organizacja/ instytucja moŜe być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na 
konkurs. Jedna osoba moŜe zgłosić tylko jeden pomysł na konkurs. 
Listy intencyjne naleŜy wypełnić i złoŜyć do 10 marca 2014 r.,  korzystając z formularza on-line dostępnego na 
stronie www.formularz.seniorzywakcji.pl. Zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania. Osoby, które będą miały 
duŜe trudności z przesłaniem zgłoszenia w ten sposób, mogą wypełnić list intencyjny w pliku Word i odesłać e-
mailem na adres listy@seniorzywakcji.pl (formularz listu dostępny jest na stronie www.seniorzywakcji.pl). Odbiór 
listów zostanie potwierdzony e-mailem zwrotnym. 
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.seniorzywakcji.pl/  
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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w P oznaniu 

ul. Fredry 10 
61-701 Poznań 

tel. (61) 854 60 00 
info@ump.edu.pl  

 www.usoms.poznan.pl    
 
Dzieciństwo bez próchnicy 
 
Celem Konkursu  jest objęcie edukacją i profilaktyką stomatologiczną ponad 300 tysięcy dzieci w wieku 0-5 lat oraz 
osób dorosłych, od których postawy najbardziej zaleŜy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych - rodziców i 
opiekunów dzieci, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz pielęgniarek, połoŜnych i lekarzy pediatrów. 
W ramach edukacji bezpośredniej, edukatorzy poprowadzą w przedszkolach zajęcia dla dzieci, demonstrując w jaki 
sposób prawidłowo szczotkować i dbać o zęby. Lekcje te będą się odbywały z udziałem rodziców i nauczycieli 
przedszkolnych. Z kolei w ramach edukacji pośredniej to nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, w trakcie 
których dowiedzą się jak skutecznie wyrabiać u swoich podopiecznych prawidłowe nawyki zdrowotne. 
 
Wnioski mog ą składa ć przedszkola z terenu całego kraju. 
 
Termin składania wniosków : aby zapisać się do projektu, przedszkole powinno wypełnić i wysłać formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej projektu www.zebymalegodziecka.pl, gdzie opisano równieŜ 
szczegółowo cały proces rekrutacyjny. Zgłoszenia w ramach pierwszej rundy rekrutacji przyjmowane są do 31 
marca 2014 r.  
 
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2115-
Rusza_nabor_przedszkoli_do_projektu_%E2%80%9EDziecinstwo_bez_prochnicy%E2%80%9D.html  
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Informacje o zmianach i uaktualnieniach 
w kluczowych dokumentach programowych 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 
 
 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie  analizy stanu przygotowa ń w poszczególnych 
instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogr am naborów wniosków w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 
 
Podane terminy odnoszą się do Priorytetów i Działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. 
Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została 
odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter 
orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec 
modyfikacjom. 
 
Harmonogramy naborów wniosków w ramach pozostałych programów na lata 2007-2013 nie uległy zmianom. 
 
 
Źródło informacji: 
http://www.pois.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Aktualizacja_harmonogramu_naborow_wnioskow
_POIiS_200114.aspx  
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 
 

Instytucja Zarz ądzająca Programem dokonała kolejnej modyfikacji Wytyczny ch w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne). Zmiany d otycz ą przede wszystkim kosztów bezpo średnich 
rozliczanych ryczałtem oraz kosztów zwi ązanych z anga Ŝowaniem personelu projektu. Zmiany zapisów w 
zakresie stawek jednostkowych wynikaj ą z konieczno ści zapewnienia elastyczno ści stosowania 
Wytycznych bez potrzeby ich kolejnej modyfikacji, n atomiast zmiany w zakresie anga Ŝowania personelu 
wynikaj ą z konieczno ści uwzgl ędnienia rekomendacji audytów Komisji Europejskiej. 
 
Zmiany dokumentu dotyczą następujących kwestii: 
 
•••• Podrozdział  4.2 Sekcja 1 – Kwoty ryczałtowe 

Usunięto moŜliwość rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi w ramach projektów 
systemowych realizowanych w ramach Działania 2.3 z uwagi na brak realizacji przedmiotowych projektów. 
 

•••• Podrozdział 4.2 Sekcja 2 – Stawki jednostkowe  
Rozszerzono katalog form wsparcia moŜliwych do rozliczenia stawkami jednostkowymi o usługi w projektach 
systemowych określonych kaŜdorazowo w komunikacie IZ. PowyŜsza zmiana ma na celu umoŜliwienie 
realizacji projektów systemowych rozliczanych stawkami jednostkowymi. Stanowi ona realizację przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia 
rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS. Ponadto, nowy zapis umoŜliwia 
elastyczne stosowanie Wytycznych bez potrzeby ich kolejnej modyfikacji w przypadku opracowania kolejnych 
projektów systemowych rozliczanych stawkami jednostkowymi. 
 

•••• Podrozdział 4.5 – Koszty związane z angaŜowaniem personelu 
Zmiana zapisu zawartego w podrozdz. 4.5 pkt 7 polega na tym, Ŝe limit 240 godzin pracy w miesiącu dotyczy 
zaangaŜowania równieŜ w jednym projekcie (dotychczas limit dotyczył więcej niŜ jednego projektu) oraz 
wszystkich zadań wykonywanych przez daną osobę, w tym finansowanych ze środków strukturalnych i środków 
własnych beneficjenta. Odpowiednio do tego zmieniono zakres obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. 
Zmiana w tym zakresie wynika z konieczności uwzględnienia rekomendacji audytów Komisji Europejskiej. 
 

•••• Podrozdział 4.5 Sekcja 2 – Stosunek cywilnoprawny 
Wprowadzono w pkt 4 zapis, w którym doprecyzowano regulacje odnoszące się wyłącznie do umów o dzieło z 
uwagi na ich specyfikę i wyłączenie spod obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. PowyŜszy zapis ma 
na celu zapewnienie prawidłowości angaŜowania personelu poprzez dobieranie właściwej formy prawnej 
zaangaŜowania w kontekście charakteru powierzonych zadań danej osobie będącej personelem projektu. 
 

•••• Załącznik nr 2 – Stawki jednostkowe – szkolenia językowe oraz Załącznik nr 3 – Stawki jednostkowe – 
szkolenia komputerowe 
Zmieniono termin dokonywania aktualizacji stawek jednostkowych oraz termin będący punktem startowym, 
będącym wyznacznikiem rozpoczęcia okresu monitorowania poziomu współczynników słuŜących indeksacji. 
 

•••• Zmiany redakcyjne – pozostające bez wpływu na zawartość merytoryczną Wytycznych. 
Uwagi naleŜy zgłaszać w terminie 14 dni roboczych od dnia umieszczenia projektu zmian Wytycznych na 
stronie internetowej - wyłącznie na załączonym formularzu oraz wyłącznie w zakresie dokonywanych zmian - 
na adres mailowy: monika.listwon@mir.gov.pl  

 
Źródło informacji: 
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/kd/Strony/Konsultacje_projekt_zmian_wyt_kwal_wyd_POKL_15012014.aspx  

 
 



  

 
- 73 - 

 

� 
 
 
27 stycznia 2014 r. została podpisana zaktualizowan a wersja dokumentu pt. "Zasady wdra Ŝania 
instrumentów in Ŝynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego K apitał Ludzki (PO KL)". Dokument 
został skonsultowany z wła ściwymi instytucjami w okresie listopad – grudzie ń 2013 r. 
 
Formularze sprawozdawcze z realizacji instrumentów inŜynierii finansowej stanowiące załącznik nr 6 
(Sprawozdanie z instrumentów inŜynierii finansowej w ramach Działania 1.4 PO KL) oraz załącznik nr 7 
(Sprawozdanie z instrumentów inŜynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL) do znowelizowanych Zasad 
naleŜy przekazywać do właściwych Instytucji wraz ze sprawozdaniami rocznymi z realizacji Działania oraz 
Priorytetu za 2013 r., zgodnie z terminem określonym w Zasadach Systemu Sprawozdawczości PO KL 2007-2013. 
 
W związku ze zgłoszonymi podczas konsultacji ww. dokumentu uwagami zmieniono równieŜ wzór minimalnego 
zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2. W przypadku, gdy z innych względów zaistnieje 
potrzeba aneksowania zawartej juŜ umowy, naleŜy równocześnie aneksować umowę o zaktualizowane 
postanowienia wzoru minimalnego zakresu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Zasad. 
 
Zmienione Zasady obowiązują od 10 lutego 2014 r. 
 
Źródło informacji: 
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art995,nowa-wersja-zasad-wdrazania-instrumentow-inzynierii-
finansowej-w-ramach-programu-kapital-ludzki.html  
 
 
 

� 
 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

 

Na stronie WRPO opublikowano harmonogram naboru wni osków planowanych do przeprowadzenia w roku 
2014 konkursów, a takŜe Działania WRPO objęte w całym okresie programowania trybem indywidualnym (projekty 
kluczowe ) oraz trybem systemowym. Indywidualne projekty kluczowe nie są objęte trybem konkursowym. 
 
Harmonogram moŜe być aktualizowany w ciągu roku. 
 
Źródło informacji: 
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/component/content/article/81-szukaj/2798-harmonogram-naborow-
wnioskow-w-2014-r  
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