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1. Rusza nabór do programu grantowego                     

„Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” 

Fundacja Santander ogłosił nabór wniosków do 
ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu 
mieszkam, tu zmieniam EKO”. W tegorocznej 
edycji 58 najlepszych projektów może liczyć na 
dofinansowanie o łącznej wartości 300 tysięcy 
złotych. 

W ramach projektów mogą powstać m.in.: 

➢ parki kieszonkowe lub ogrody deszczowe, 

➢ roślinne murale, 

➢ „zielone” przystanki autobusowe, 

➢ inne ekologiczne projekty, mające na celu 
wprowadzenie zieleni do naszego otoczenia. 

Autorami wniosków mogą być organizacje, które 
działają w lokalnym środowisku, m.in.: szkoły, 
fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy 
kultury, muzea, kluby sportowe, jednostki 
samorządu terytorialnego czy nawet jednostki 
ochotniczej straży pożarnej. 

Jury doceni szczególnie inicjatywy angażujące dużą 
grupę mieszkańców, którym zależy na 
wprowadzeniu ekologicznych zmianie i chcą 
poświęcić swój czas na wspólne działania. 

Pomysł może zgłosić każdy! Musi tylko namówić 
jedną z wyżej wymienionej instytucji do 
współpracy i złożenia takiego wniosku. Jedna 
organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. 

Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz 
podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane. 

Wysokość grantów 

Przeznaczyliśmy 300 tysięcy złotych na 
dofinansowanie 58 najciekawszych projektów: 

➢ 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w 
wysokości 8 000 złotych 

➢ 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w 
wysokości 5 000 złotych 

➢ 22 organizacje otrzyma dofinansowanie w 
wysokości 3 000 złotych 

Terminy 

Projekty można zgłaszać w terminie od 5 
lutego do 8 marca 2021 r. przez aplikację 
internetową. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 kwietnia 
2021 r. na stronie internetowej fundacji. 

Zapraszamy do udziału!  
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Więcej informacji na stronie: 

https://fundacja.santander.pl/2021/02/05/rusza-
nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-
zmieniam-eko/ 

2. Konkurs MSZ: „Dyplomacja publiczna 2021” 

Minister Spraw Zagranicznych, działając na 
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, z 
późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. 
„Dyplomacja publiczna 2021”. 
 
Rodzaj zadania publicznego - dyplomacja 
publiczna w następujących obszarach 
tematycznych: 

➢ wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski 
na arenie międzynarodowej, 

➢ wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej, 

➢ dialog polsko-żydowski – wspólne dziedzictwo 
i przyszłość. 

Budżet konkursu wynosi 4 000 000,00 zł (słownie: 
cztery miliony 00/100 złotych), w tym: 

Obszar tematyczny: 

➢ Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski na 
arenie międzynarodowej : 2 000 000,00 zł 

➢ Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej:   
1 000 000,00 zł 

➢ Dialog polsko-żydowski – wspólne dziedzictwo i 
przyszłość : 1 000 000,00 zł 

Zasady przyznawania dotacji – podmioty 
uprawnione do złożenia ofert 

1) Organizacje pozarządowe, zarejestrowane na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu 
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. 
zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ww. ustawy, tj.: 

2) stowarzyszenia, 

 
3) fundacje, 

4) 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, 

5) 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 2020 r. poz. 1133), które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku 
do podziału pomiędzy swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 

6) stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego, 

7) spółdzielnie socjalne; 

8) niepubliczne szkoły wyższe; 

9) publiczne szkoły wyższe ; 

10)  jednostki samorządu terytorialnego . 

Termin i warunki realizacji zadań publicznych - 
zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 
kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. 
Regulamin konkursu określa warunki realizacji 
zadania publicznego. 

Informacje dotyczące rezultatów realizacji 
zadania publicznego - oferenci zobowiązani są do 
wskazania w ofercie zakładanych rezultatów 
zadania publicznego, planowanego poziomu ich 
osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych 
rezultatów. 

Termin i miejsce składania ofert - prawidłowo 
przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać 
pocztą lub przesyłką kurierską na adres: 
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej 
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa 

Z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Dyplomacja 
publiczna 2021” 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. 
Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 
8:15-16:15. Dziennik Podawczy jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:15–16:15, 
natomiast 
w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo 
wolne od pracy Dziennik Podawczy jest zamknięty. 
Ofertę należy złożyć z dopiskiem na kopercie: 
„Dyplomacja publiczna 2021”, 

lub przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka 
lub /MSZ/SkrytkaESP. 

Skan kompletnej i podpisanej oferty oraz ofertę w 
pliku .doc wraz z załącznikiem w pliku .xls 
(kosztorys) należy przesłać w ww. terminie 
składania ofert na adres: dotacjengo@msz.gov.pl. 

W temacie korespondencji e-mail należy podać: 
>oferta na konkurs „Dyplomacja publiczna 2021” 
(wraz z nazwą oferenta)<. Maksymalny rozmiar 
wiadomości z załącznikami nie może przekroczyć 
20MB. Pliki o większym rozmiarze należy 
skompresować do 20MB.  

Termin składania ofert upływa 1 marca 2021 r. o 
godz. 16:15. Decyduje data wpływu oferty do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oferty, które 
wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie. 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-

spraw-zagranicznych-oglasza-otwarty-konkurs-

ofert-pn-dyplomacja-publiczna-2021 

3.   3. edycja programu "Wspólnie dla Regionu" 

1 lutego ruszyła nowa edycja konkursu 
grantowego „Wspólnie dla Regionu” dla lokalnych 
społeczności skupionych wokół zakładów Lafarge 
w Polsce. Inicjatywy popularyzujące ochronę 

środowiska, profilaktykę zdrowotną i tworzenie 
przyjaznej wspólnej przestrzeni dla mieszkańców 
mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 15 tys. zł. 
Projekty można zgłaszać do 28 lutego. 

Fundacja Lafarge WSPÓLNIE rozpoczyna kolejną 
edycję konkursu grantowego “Wspólnie dla 
Regionu”, w którym wspiera lokalne inicjatywy 
zgłaszane przez społeczności sąsiadujące z 
zakładami Lafarge w Polsce. Wyróżniane będą 
najciekawsze pomysły na ochronę środowiska 
naturalnego, promocję postaw prozdrowotnych 
bądź rekreacyjno-sportowe wykorzystanie 
wspólnej przestrzeni dostępnej dla mieszkańców. 
W poprzedniej edycji  z konkursu grantowego 
“Wspólnie dla Regionu” sfinansowano 25 
projektów o łącznej wartości blisko 340 tys. zł., z 
których skorzystało łącznie 16 tys. beneficjentów. 

Trudny czas pandemii pokazał jak bardzo 
potrzebna jest pomocna dłoń, poczucie wspólnoty 
i wzajemne wsparcie. Dotkliwy brak kontaktu z 
drugim człowiekiem sprawia, że tym większą 
wartość mają dobrosąsiedzkie relacje ze 
społecznościami wokół naszych zakładów 
- podkreśla Xavier Guesnu, prezes zarządu Lafarge 
w Polsce. To również czas nowego impulsu, by 
lepiej dbać o środowisko, najbliższe otoczenie, a 
także nasze zdrowie i jakość życia. Dlatego cieszę 
się, że projekty realizowane w ramach programu 
“Wspólnie dla Regionu” wpisują się w te 
oczekiwania - dodaje. 

Dotychczas przeprowadzone konkursy grantowe 
zainspirowały społeczności lokalne do realizacji 
projektów, dzięki którym budowano świadomość 
ekologiczną i prozdrowotną, a także poprawiono 
estetykę i funkcjonalność najbliższego otoczenia. 
Jedna z wielu inicjatyw to m.in. remont i 
specjalistyczne wyposażenie sali w szkole 
podstawowej w Pakości, w której odbywać się będą 
zajęcia z terapii sensorycznej dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami. Z kolei w Sępólnie 
Wielkim powstał “Małpi gaj” - przestrzeń do 
ćwiczeń sprawnościowych na placu zabaw przy 
jednym z bloków mieszkalnych. W ten sposób 
dzieci i młodzież mają inspirujące miejsce do 
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
Mieronice wzbogaciły się o salon hamakowy przy 
miejscowym stawie. Zbudowano wiatę z 
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hamakami, posadzono rośliny, powstały też 
karmniki z poidełkami dla ptaków i miejsce do 
zabaw dla dzieci. 

Chcemy wsłuchiwać się w potrzeby okolicznych 
mieszkańców, by dzięki temu lepiej je rozumieć i 
długofalowo współpracować w działaniach, które 
poprawiają jakość ich życia. W dwóch ostatnich 
edycjach konkursu “Wspólnie dla Regionu” 
zgłoszono 394 projektów. To pokazuje, że lokalne 
społeczności chcą aktywnie współuczestniczyć w 
kształtowaniu swojego najbliższego otoczenia i 
zmieniać je na lepsze – mówi Zuzanna Tkacz, 
Specjalista ds. Projektów Fundacji Lafarge 
WSPÓLNIE. 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje 
pozarządowe, grupy nieformalne, a także szkoły, 
przedszkola oraz instytucje kultury. Wnioski można 
składać wyłącznie za pomocą formularza 
elektronicznego na 
stronie www.fundacjawspolnie.pl do 28 lutego 
2021 r. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi 
15 marca 2021 r. Informacja o projektach, które 
uzyskają grant będzie opublikowana na stronie 
internetowej Fundacji Lafarge WSPÓLNIE – oraz na 
profilu Facebook. 

Fundacja Lafarge WSPÓLNIE od 2016 roku wspiera 
społeczności lokalne wokół zakładów Lafarge w 
Polsce i inspiruje je do podejmowania inicjatyw 
mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości 
ich życia. Fundacja realizuje długofalowe programy 
skierowane do społeczności lokalnych – udziela 
merytorycznego i finansowego wsparcia oraz 
współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 
władzami lokalnymi oraz instytucjami kulturalnymi 
i edukacyjnymi. Działania fundacji WSPÓLNIE na 
rzecz ludzi i społeczności to jeden z filarów 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju Lafarge 
w Polsce. 

Więcej informacji na stronie: 

http://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/ 

4. Przedłużono termin naboru wniosków w 

ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

- 7/2020/FBW 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I 
Administracji Departament Funduszy 
Europejskich (organ odpowiedzialny) prowadzi 
nabór wniosków w trybie konkursowym na 
dofinansowanie projektów na kwotę 
 3 000 000 euro – 13 326 900 zł.* 

*liczone wg średniego rocznego kursu 
publikowanego na podstawie danych 
Europejskiego Banku Centralnego, liczonego dla 12 
miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji 
ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,4423 PLN. Organ 
Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do 
zwiększenia dostępnego dofinansowania w 
przypadku otrzymania dużej liczby wysokiej jakości 
wniosków. 

Szczegółowy zakres naboru nr 7/2020/FBW 

Cel szczegółowy: Zapobieganie i zwalczanie 
przestępczości 

Cel krajowy: wspieranie ofiar 

Ze względu na pojawiające się sygnały od 
potencjalnych beneficjentów o trudnościach 
związanych z przygotowaniem wniosków w 
obecnej sytuacji pandemicznej, informujemy, że 
termin składania wniosków w naborze nr 
7/2020/FBW zostaje przedłużony do dnia 12 
marca 2021 r. 

Zakres naboru: 

1) Wzmocnienie kompetencji i umiejętności 
odpowiednich służb udzielających wsparcia 
osobom  będącym ofiarami wybranych 
przestępstw; 

2) Uproszczenie procedur związanych ze 
zgłaszaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń, 
przestępstw  
i wykroczeń; 

3) Zapewnienie pomocy ofiarom przestępstw; 

4) Wypracowanie mechanizmów oraz 
najlepszych praktyk w zakresie wczesnej 
identyfikacji, ochrony i wsparcia świadków 
oraz ofiar przestępstw; 
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5) Upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki 
różnych zagrożeń, w tym kampanie 
edukacyjno-informacyjne i spotkania 
edukacyjne. 

Działania przewidziane w projekcie muszą 
być zgodne z celami Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Z tego względu preferowane będą 
w szczególności działania mające na celu 
wspieranie ofiar handlu ludźmi i przestępczości 
zorganizowanej, ofiar przestępstw z nienawiści, czy 
ofiar zagrożeń wynikających z użytkowania 
Internetu. 

Preferowane będą projekty systemowe, różniące 
się od rutynowych działań beneficjenta/partnera, o 
charakterze międzynarodowym, posiadające 
szeroki, ponadregionalny zakres oraz ujmujące 
problem całościowo, a także projekty realizowane 
w partnerstwie pomiędzy jednostkami sektora 
publicznego a organizacjami pozarządowymi, 
uwzględniające w szczególności: 

➢ uproszczenie procedur związanych ze 
zgłaszaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń, 
przestępstw i wykroczeń, ograniczanie do 
niezbędnego minimum czynności procesowych 
z udziałem ofiar przestępstw, szczególnie dzieci 
i młodzieży oraz właściwe funkcjonowanie 
komunikacji wewnętrznej właściwych służb; 

➢ działania koncentrujące się na 
wypracowywaniu i doskonaleniu skutecznych 
sposobów komunikacji pomiędzy służbami a 
obywatelami (infolinie, strony internetowe, 
kontakt bezpośredni za pośrednictwem 
odpowiednich służb, itd.); 

➢ wzmocnienie kompetencji i umiejętności 
odpowiednich służb udzielających wsparcia 
osobom  będącym ofiarami wybranych 
przestępstw, a także ich rodzin; 

➢ szkolenia dla osób pracujących z ofiarami 
przestępstw, w tym międzynarodowa wymiana 
doświadczeń w zakresie istniejących systemów 
wsparcia ofiar i świadków przestępstw; 

➢ wypracowanie mechanizmów oraz najlepszych 
praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, 
ochrony i wsparcia świadków oraz ofiar 
przestępstw; 

➢ doposażenie istniejących struktur w 
wyposażenie służące ofiarom przestępstw takie 
jak urządzenia multimedialne, edukacyjne i 
sportowo-rekreacyjne; 

➢ szkolenia, kampanie informacyjne, w tym 
ogólnopolskie kampanie edukacyjno-
informacyjne; 

➢ przeprowadzenie diagnozy  w zakresie 
identyfikacji grup potencjalnych ofiar 
przestępstw, 

➢ zapewnienie wzrostu świadomości w zakresie 
najczęściej popełnianych przestępstw  
oraz kształtowanie właściwych postaw; 

➢ organizację wydarzeń promujących 
problematykę wspierania ofiar przestępstw 
skierowanych do ogółu społeczeństwa; 

➢ przeprowadzenie spotkań edukacyjnych na 
temat przeciwdziałania wybranym 
przestępstwom na terenie całego kraju; 

➢ opracowanie i dystrybucję materiałów 
informacyjnych na temat wybranych 
przestępstw, w tym przygotowanie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych do wykorzystania 
przez nauczycieli i uczniów; 

➢ upowszechnienie wiedzy nt. wybranych 
przestępstw wśród młodzieży szkolnej i 
studentów poprzez organizację spotkań 
informacyjnych; 

➢ działania mające na celu zapewnienie ofiarom 
przestępstw opieki zdrowotnej i 
psychologicznej, pomocy socjalnej, a także 
doradztwa prawnego, zapewnienie usług 
pomocniczych w postaci wsparcia tłumacza dla 
migrantów będących ofiarami przestępstw w 
tym ofiarami handlu ludzi będą mogły być 
dofinansowane tylko na zasadzie pilotażu – jako 
element dodatkowy projektu. 

Działania projektu oraz sposób ich realizacji 
muszą być zgodne z polityką Unii Europejskiej i 
Polski. 

UWAGA! 

1) W ramach naboru nr 7/2020/FBW 
wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek. 
Jednocześnie organizacja może figurować jako 
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partner tylko w 2 projektach innych 
organizacji/instytucji. 

2) Minimalna wartość projektu nie powinna być 
niższa niż 1 500 000 PLN, przy czym obniżenie 
wartości projektu w trakcie trwania oceny 
merytorycznej nie będzie przesłanką do 
dyskwalifikacji i odrzucenia projektu. 

3) Dofinansowanie z Funduszu wyniesie 75% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
projektu, zaś 25% całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych projektu to wkład własny 
wnioskodawcy. 

4) Początkowa data kwalifikowalności wydatków 
to najwcześniej 1 stycznia 2021 r., a końcowa 
nie może wykraczać poza dzień 31 grudnia 
2022 r. 

5) Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie: podmioty publiczne lub 
prywatne  
(z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób 
fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą) prowadzące działalność 
zarejestrowaną w jednym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, organizacje 
międzynarodowe lub Międzynarodowy 
Komitet Czerwonego Krzyża („MKCK”) lub 
Międzynarodowa Federacja Krajowych 
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca. 

6) W przypadku składania wniosku w 
partnerstwie należy wypełnić, dodatkowo, 
oddzielną zakładkę w budżecie z szacunkowymi 
kosztami każdego członka partnerstwa. 

7) Zaplanowane działania w projekcie muszą być 
jawne. 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o 
dofinansowanie projektów 

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 4 
stycznia 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r., do godz. 
13.00. 

2 komplety dokumentów w języku polskim (dwa 
oryginały albo jeden oryginał i kopia potwierdzona  
za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej 
wraz z          2 egzemplarzami załączników oraz 

wersjami edytowalnymi Wniosku i załączników 
obowiązkowych na płycie CD/DVD lub pendrive 
powinny być dostarczone w kopercie lub paczce, 
drogą pocztową, przesyłką kurierską (decyduje 
data wpływu do COPE MSWiA) lub osobiście do 
COPE MSWiA na adres: 

Centrum Obsługi Projektów Europejskich 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 

ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa 

Bądź jeden egzemplarz wniosku, podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na 
adres skrytki ePUAP: /COPEMSW/SkrytkaESP lub 
mailem cope@copemswia.gov.pl 

Koperta lub paczka zawierająca kompletną 
dokumentację aplikacyjną powinna być opatrzona 
następującymi sformułowaniami: 

       Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 
wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 
naboru nr 7/2020/FBW 

➢ pełna nazwa Wnioskodawcy 

➢ adres Wnioskodawcy 

➢ tytuł projektu 

O dochowaniu terminu decyduje data złożenia 
projektu. 

Więcej informacji na stronie: 

http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-

projektow/fundusz-

bezpieczenstwa/15938,Ogloszenie-o-naborze-

wnioskow-w-ramach-Funduszu-Bezpieczenstwa-

Wewnetrznego-7202.html 

5. RITA - projekty partnerskie (wiosna 2021) 

Projekty partnerskie finansowane są z programu 
RITA w ramach otwartych konkursów 
grantowych. Partnerstwo i oparcie projektu o 
rzeczywiste potrzeby, a także umiejscowienie 
projektu w stosownym regionie geograficznym i 
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obszarze tematycznym to kluczowe kwestie w 
ocenie wniosku projektowego. 

Granty na współpracę polskich organizacji 
pozarządowych z partnerami z następujących 
krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, 
Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. 

Projekty partnerskie składane w konkursie 
powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian 
demokratycznych, społecznych i gospodarczych w 
krajach objętych programem, 
uwzględniać dzielenie się polskim 
doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer: 
problemy społeczne, socjalne; edukacja i 
wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; 
dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego 
sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; 
rozwój niezależnych i nowoczesnych 
mediów, rozwój ekologii, dbałość o środowisko, 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 
komponentem zgłaszanych projektów może być 
przekazanie organizacjom partnerskim wiedzy i 
doświadczenia z zakresu prowadzenia działań 
online. 

 Więcej informacji na stronie: 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=15698 

6. Rusza konkurs w ramach PROO – Priorytet 2a 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór 
wniosków w ramach Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 
PROO – Priorytet 2a Dotacje operacyjne na 
wsparcie budowy początkowych kapitałów 
żelaznych Edycja 2021. 

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą 
uzyskać wsparcie na realizację działań 
obejmujących kompleksowe przygotowanie 
Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. 

Wnioski można składać od dnia 8 lutego 2021 r. od 
godz. 14.00 do 8 marca 2021 r. do godz. 

14.00 wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, 
dostępnego pod adresem: generator.niw.gov.pl. 

Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 
36 miesięcy. Maksymalna wartość wnioskowanej 
dotacji wynosi 500 tys. zł.  Wartość środków 
przeznaczonych na dotacje dla organizacji w 
ramach konkursu w 2021 r. wynosi 1 000 000 zł. 
Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą 
odpowiednio 1 000 000 zł w 2022 r. i 1 000 000 zł 
w 2023 r. 

Pytania dotyczące konkursu można zadawać 
poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą 
elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.  

Więcej informacji na stronie: 

https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-
2021/ 

7.  Nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków ze środków budżetu państwa, będących 

w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w roku 2021 

Nabór wniosków o przyznawanie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków ze środków budżetu państwa, będących 
w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Dotacji udziela się na 
prace przy zabytkach wpisanych indywidulanie do 
rejestru zabytków oraz na obiekty będące częścią 
zespołów budowlanych wpisanych do rejestru 
zabytków, jeśli są literalnie wymienione w decyzji o 
w spisie do rejestru zabytków. 

Dotacja udzielana jest w szczególności na:  

1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i 
konserwatorskich; 

2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub 
architektonicznych; 

3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 
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4. Opracowanie programu prac konserwatorskich 
i restauratorskich; 

5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego; 

6. Sporządzenie projektu odtworzenia 
kompozycji wnętrz; 

7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 
substancji zabytku; 

8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych 
zabytku lub ich odtworzenie 
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego 
zabytku; 

9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 
architektonicznych albo ich całkowite 
odtworzenie, z uwzględnieniem 
charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki; 

10. Odtworzenie zniszczonej przynależności 
zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 
50% oryginalnej substancji tej przynależności; 

11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, 
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia 
dachowego, rynien 
i rur spustowych; 

12. Modernizację instalacji elektrycznej w 
zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 
posiadają oryginalne, wykonane z drewna 
części składowe 
i przynależności; 

13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł 
architektury obronnej oraz zabytków 
archeologicznych nieruchomych o własnych 
formach krajobrazowych; 

15. Działania zmierzające do wyeksponowania 
istniejących, oryginalnych elementów 
zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

16. Zakup materiałów konserwatorskich i 
budowlanych, niezbędnych do wykonania prac 
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o 
których mowa w pkt 7–15; 

17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej 
oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=

15649 

8. Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy: 

Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i 

monitoringowe 

Dotację można otrzymać na  działania z zakresu 
monitoringu tworzenia i stosowania prawa i 
polityk publicznych wpływających na 
funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów 
obywatelskich oraz rzecznictwa praw i interesów 
służących poprawie warunków działalności 
organizacji społecznych i ruchów obywatelskich. 
Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy, a wkład 
własny jest nieobowiązkowy. 

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez 
Wnioskodawcę lub we współpracy z Partnerami z 
Polski lub z zagranicy. Każda organizacja ubiegająca 
się o dotację na działania projektowe będzie mogła 
także otrzymać dodatkową kwotę na rozwój 
organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), czyli 
inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie 
kompetencji, pozyskiwanie środków na 
działalność, poprawę zarządzania. 

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie 
Wniosków. 

Pełny tekst “Zaproszenia do składania wniosków”, 
“Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” 
oraz inne związane z konkursem dokumenty, a 
także informacje o zaplanowanych szkoleniach 
online znajdują się na stronie. 

Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 
31 maja 2021. 

Więcej informacji na stronie: 

https://aktywniobywatele.org.pl/dla-

wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-sektorowe-

rzecznicze-i-monitoringowe/ 
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9. Centrum Organizacji Pozarządowych w 

Lęborku  

Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie 

organizacje pozarządowe na bezpłatne wsparcie 

informacyjno-doradcze oraz poradnictwo w 

zakresie funkcjonowania NGO.  

Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do 

piątku w godz. 09.00-15.00 w biurze 

Stowarzyszenia EDUQ , przy ul. Krzywoustego 1, 

pokój 135. 

 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka 

oraz ze środków Powiatu Lęborskiego. 

10. OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE 

SŁUPSKIM 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

subregionie słupskim zaprasza do skorzystania ze 

świadczonego wsparcia. Biuro OWES mieści się w 

Słupsku, przy            ul. Sienkiewicza 19 (II p.). 

Pracownicy dostępni są w godz. 8.00-16.00.  

Punkt Informacyjny mieści się również w Lęborku            

ul. Krzywoustego 1.  

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje 

usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej 

(PES) obejmujących: 

1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), 

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra 

Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji 

Społecznej (KIS);  

2. organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku 

publicznego; 

3. organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność gospodarczą, której zyski wspierają 

realizację celów statutowych, ZAZ oraz 

spółdzielnie, których celem jest zatrudnianie;  

4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w 

kontekście działań animacyjnych i 

formalizowania struktur); 

5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 

6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), 

osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. 

 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE 

Działania informacyjne dotyczą głównie oferty 
OWES, w tym m.in.: 

1. zasad uruchamiania PS, 

2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój 

przedsiębiorstwa społecznego,  

3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 

4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci 

współpracy lokalnych podmiotów w tym 

instytucji rynku pracy, integracji i pomocy 

społecznej w celu rozwoju podmiotów 

ekonomii społecznej,  

5. zmieniających się przepisów prawa 

dotyczących podmiotów ekonomii społecznej, 

6. promowania przykładów dobrze 

prosperujących PES, czy też partnerstw 

działających z udziałem PES i partnerów 

społecznych. 

Informacje udzielane są: 

bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 (II 

p.)  

oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 

telefonicznie - 59 840 29 20, 535 635 681, 

mailowo - cio@cio.slupsk.pl 

podczas spotkań informacyjnych, seminariów, 

webinariów, konferencji. 

Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, 

dostępne są w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 

(II p.) oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1, p.122 (I 

p.)  

WSPARCIE DORADCZE 

OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne 
oraz biznesowe.  
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Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje 

m.in.: 

1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 

form prawnych i typów), 

2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych 

form prawnych i typów), 

3) rejestrowanie działalności PES, 4)
 zewnętrzne finansowanie PS i PES, 5)

 prowadzenie działalności statutowej ES. 

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 

obejmuje m.in.: 

1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności 

gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty 

działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i 

pośrednie w działaniach PES, obowiązki 

pracodawcy względem pracowników 

2. w zakresie księgowo – podatkowym: 

rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 

związane z prowadzoną działalnością, 

księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia 

społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 

zarządzanie pracownikami, zarządzanie  

konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 

finansowania działalności wraz ze wsparciem w 

przygotowaniu wniosków, planowanie 

finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie 

marketingowe, kształtowanie elastyczności 

ofertowej, polityka kształtowania cen i 

optymalizacji kosztów, opracowanie/ 

modyfikacja strategii marketingowej 

przedsiębiorstw społecznych, badania rynku, 

wypracowania i wdrażania standardów obsługi 

klienta przez PES, nawiązanie i rozwój 

współpracy ze specjalistami w zakresie 

projektowania produktów i usług. 

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego 

obejmuje m.in.: 

1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 

prowadzonej przez PES działalności 

gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej 

2. poszukiwania partnerów,   

3. identyfikacji nisz rynkowych,  

4. przygotowania danych  i ofert.  

5. przygotowanie i praca nad biznes planem, 

6. negocjacje z instytucjami finansującymi. 

WSPARCIE SZKOLENIOWE 

Wsparcie  szkoleniowe  obejmuje 

 organizację            i prowadzenie szkoleń z 

zakresu ekonomii społecznej  i przedsiębiorczości 

społecznej. Szkolenia mają na celu przygotowanie 

do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również 

wzmocnienie  obecnie 

 funkcjonujących  podmiotów ekonomii 
społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 

Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez 

OWES obejmuje m.in.: 

1. powoływanie  przedsiębiorstw 

 społecznych            i podmiotów ekonomii 

społecznej 

2. zarządzanie organizacją, planowanie 

strategiczne, zarządzanie finansami,      

zarządzanie zasobami ludzkimi 

3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe 

działalności w sferze ekonomii społecznej 

4. tworzenie biznes planów oraz marketing 

(badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, 

pozyskiwanie klientów, itp.) 

5. budowanie powiązań kooperacyjnych 

6. restrukturyzacja działalności 

7. zakładanie i prowadzenie podmiotów 

ekonomii społecznej o charakterze 

reintegracyjnym 

8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 

współpracy lokalnych podmiotów w celu 

rozwoju przedsiębiorstw społecznych), 

kompetencje związane z pracą z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 

 

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 

OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego 

wsparcia przedsiębiorstw społecznych (PS). 
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Kompleksowa usługa wsparcia polega w 

szczególności na: 

1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 

oczekiwanych efektów działania, 

2. pomoc w przygotowaniu planu działania 

dostosowanego do specyficznych potrzeb  

klientów, 

3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, 

doradztwo, wsparcie finansowe, itp.), 

polegającego  na organizowaniu i 

koordynowaniu wsparcia,  

4. monitorowaniu wdrożenia planu działania,  

5.  ocenie rezultatów planowanych działań. 

WSPARCIE FINANSOWE 

OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i 

PES, w oparciu o stosowny regulamin. Regulamin 

posiada kryteria formalne oraz kryteria 

merytoryczne udzielania wsparcia finansowego, 

opisuje warunki w jakich wniosek o udzielenie 

wsparcia finansowego podlega odrzuceniu,  

zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest 

kierowany do poprawy przez wnioskodawców. 

Regulamin zawiera tryb odwołania od decyzji 

OWES w sprawie udzielenia wsparcia finansowego. 

Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 

ekspertów, z których co najmniej jeden jest 

specjalistą w zakresie aspektów ekonomicznych 

prowadzenia działalności gospodarczej przez PES. 

Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 

któremu udzielono wsparcia finansowego, w 

okresie co najmniej obowiązywania umów o 

udzielenie wsparcia finansowego. 

WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 

OWES wspiera działania partnerskie na rzecz 

rozwoju  ekonomii społecznej. Współpraca z 

podmiotami zewnętrznymi dotycząca ES jest 

realizowana m.in. poprzez: 

1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 

dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 

najwyższej jakości usług (wymiana usług, 

współdziałanie na rzecz PES), 

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi 

dostęp do wsparcia finansowego dla PES, 

3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej 

atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

4. wymianę doświadczeń.  

Działania partnerskie dotyczą nie tylko 

współpracy z zewnętrznymi podmiotami, ale 

także partnerami, którzy mają wspólnie 

prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej.  

Zapraszamy! 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich  

ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk  

e-mail: cio@cio.slupsk.pl  

tel.: 59 840 29 20  

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork  

e-mail: a.wojciechowska@cio.slupsk.pl  

tel.: 535 635 681 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w subregionie słupskim. 

  

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu 

www.ngo.pl, serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, 

strony internetowej Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz 

ze stron internetowych podanych w treści wiadomości. oprac. 

Amelia Wojciechowska 



 

 

 


