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1. Nabór do ogólnopolskiego programu grantowego 

„Haki na cyberataki”. 

Fundacja Santander ogłosiła nabór wniosków do 
ogólnopolskiego programu grantowego „Haki na 
cyberataki”. Do rozdysponowania 1 200 000 złotych. 

CEL 
Celem Konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat 
bezpieczeństwa finansów osobistych, w tym 
bezpiecznego bankowania, a także świadomości 
możliwych zagrożeń i znajomości zasad, które pozwolą 
się przed nimi chronić. 
 
Program grantowy ma na celu wyłonienie 
najciekawszych projektów dot. działań z zakresu edukacji 
finansowej konsumentów na temat: 
 

1. ochrony przed przestępstwami typu wyłudzenia i 
fraudy, w tym socjotechnika, manipulacja i jak 
wykorzystują ją przestępcy; phishing, vishing, 
fałszywe inwestycje jako typy ataków, 
postępowanie w przypadku bycia ofiarą 
przestępstwa finansowego, 

2. bezpieczne korzystanie z bankowości 
elektronicznej; 

3. bezpieczne zarządzania swoimi finansami w sieci, 
w tym media społecznościowe i komunikatory 
 

DLA KOGO 
Autorami wniosków mogą być organizacje społecznym o 
charakterze non profit posiadające zdolność prawną  
takie jak: fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą 
swoją działalność min. 2 lata i posiadają doświadczenie 
w zakresie działań edukacyjnych. 

Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz 
podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane. 
 
WYSOKOŚĆ GRANTÓW 
Przeznaczyliśmy 1 200 000 złotych na dofinansowanie 18 
najciekawszych projektów: 
 
Kat. I 
6 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 
000 złotych 
 
Kat. II 
12 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 50 
000 złotych 
 
Projekt należy składać w jednej z dwóch kategorii 
grantowych. Przez kategorię grantową rozumiana  
jest pula środków przeznaczonych na granty:  
 
a) Kategoria I - Granty o wartości 100 tys. złotych – 
Wymagane jest aby kampania informacyjna miała 
ogólnopolski zasięg, tj. została przeprowadzona w 
mediach o takim zasięgu np. prasie, telewizji, stacji 
radiowej oraz w mediach internetowych i mediach 
społecznościowych - liczba zaplanowanych grantów 
wynosi 6;  
b) Kategoria II - Granty o wartości 50 tys. złotych – 
Wymagany jest regionalny zasięg kampanii 
informacyjnej, musi być ona zrealizowana w 
lokalnych/regionalnych mediach tj. prasie, telewizji, 
stacji radiowej oraz w mediach internetowych i mediach 
społecznościowych - liczba zaplanowanych grantów 
wynosi 12 ; 
 
TERMINY 
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Projekty można zgłaszać w terminie od 16 listopada do 
16 grudnia 2021 r. przez aplikację internetową. 
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 stycznia 2022 r. 
na stronie internetowej fundacji. 
 
Zapraszamy do udziału! 
 
Więcej Informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/366972-nabor-do-
ogolnopolskiego-programu-grantowego-haki-na-
cyberataki.html 
 

2. Europejski Korpus Solidarności: ponad 138 mln euro 
na wsparcie projektów wolontariatu młodzieży. 

Komisja Europejska opublikowała dziś zaproszenie do 
składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności na 2022 r. Europejski Korpus Solidarności 
to unijny program finansowania przeznaczony dla osób 
młodych, które chcą zaangażować się w działania 
solidarnościowe w różnych dziedzinach takich jak 
pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej 
sytuacji lub zaangażowanie na rzecz zdrowia i 
środowiska w całej UE i poza jej granicami. 

W zaproszeniu tym wprowadzono też możliwość udziału 
uczestników w operacjach pomocy humanitarnej na 
całym świecie, aby rozwijać solidarność między 
organizacjami i wolontariuszami w państwach UE oraz 
wśród ludzi i społeczności spoza Unii. Ten nowy 
komponent projektów międzynarodowych nosi nazwę 
Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy 
Humanitarnej. 

W ramach tego zaproszenia udostępniono prawie 139 
mln euro. Ma to przyczynić się do poszerzenia spektrum 
działań solidarnościowych dostępnych dla młodych ludzi 
podczas Europejskiego Roku Młodzieży 2022. Ze 
środków tych będzie finansowany wolontariat, projekty 
solidarnościowe realizowane przez młodzież, zespoły na 
obszarach priorytetowych koncentrujące się na 
promowaniu zdrowego stylu życia i ochronie dziedzictwa 
kulturowego oraz Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy 
Humanitarnej. Całkowity budżet programu 
Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027 
wynosi 1 mld euro. W ciągu siedmioletniego okresu 
trwania ten unijny program umożliwi co najmniej 270 
tys. młodych ludzi udział w działaniach 
solidarnościowych. 

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego 
europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: 
Solidarność jest podstawową wartością w naszej Unii i 
we współpracy z naszymi partnerami na całym świecie. 
Europejski Korpus Solidarności pozwala młodemu 
pokoleniu angażować się w projekty wolontariackie. 
Dzięki temu kształtującemu doświadczeniu młodzi ludzie 
mogą pomóc społecznościom i zostawić w nich trwały 
ślad. Jestem bardzo dumny, że program ten rozwija się i 
po raz pierwszy obejmuje też operacje pomocy 
humanitarnej. Młodzi ludzie są w stanie zmieniać świat, 
a Komisja pomaga im osiągnąć ten cel. 

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań 
naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: 
Młodzi ludzie mają społeczeństwu wiele do 
zaoferowania. W ramach Europejskiego Roku Młodzieży 
w 2022 r. Europejski Korpus Solidarności będzie ważnym 
narzędziem wspierania uczestnictwa młodych ludzi w 
zaangażowaniu obywatelskim oraz wspierania ich w 
budowaniu lepszej przyszłości: bardziej ekologicznej, 
cyfrowej i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Po raz 
pierwszy program zapewni możliwość udziału w akcjach 
pomocy humanitarnej. W nadchodzącym roku będziemy 
również angażować wolontariuszy do działań i projektów 
promujących zdrowy styl życia i dziedzictwo kulturowe. 

Program umożliwia młodym ludziom wniesienia 
znaczącego wkładu w życie społeczne i zdobycia cennego 
doświadczenia i nowych umiejętności. Udział w 
działaniach w zakresie społecznym otwarty jest dla osób 
w wieku od 18 do 30 lat, zaś w działaniach w zakresie 
międzynarodowej pomocy humanitarnej – dla osób w 
wieku od 18 do 35 lat. 

Europejski Korpus Solidarności wspiera priorytety 
polityczne UE i angażuje organizacje i młodych ludzi w 
projekty mające na celu ich realizację. Program: 

1. promuje włączenie społeczne i różnorodność 
oraz ma na celu zapewnienie wszystkim młodym 
ludziom równego dostępu do możliwości 
oferowanych przez Europejski Korpus 
Solidarności; 

2. wspiera projekty i działania mające na celu 
ochronę, zachowanie i poprawę stanu siedlisk 
przyrodniczych i środowiska, zwiększenie 
świadomości na temat zrównoważenia 

https://fundusze.ngo.pl/366972-nabor-do-ogolnopolskiego-programu-grantowego-haki-na-cyberataki.html
https://fundusze.ngo.pl/366972-nabor-do-ogolnopolskiego-programu-grantowego-haki-na-cyberataki.html
https://fundusze.ngo.pl/366972-nabor-do-ogolnopolskiego-programu-grantowego-haki-na-cyberataki.html
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środowiskowego oraz umożliwienie zmiany 
zachowań; 

3. przyczynia się do transformacji cyfrowej poprzez 
wspieranie projektów i działań, które mają na 
celu podnoszenie umiejętności cyfrowych, 
rozwijanie kultury informatycznej i rozumienie 
zagrożeń i możliwości związanych z technologią 
cyfrową, 

4. angażuje i wzmacnia pozycję młodych ludzi, aby 
mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym 
i stać się prawdziwymi decydentami. 

Młodzi ludzie, którzy chcą zaangażować się w działania w 
ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, powinni 
zarejestrować się na portalu Europejskiego Korpusu 
Solidarnościotwiera się w nowej karcie, gdzie mogą 
wyszukiwać organizacje wdrażające projekty. 
Zarejestrowane na portalu Europejskiego Korpusu 
Solidarności grupy młodych osób mogą także ubiegać się 
o finansowanie prowadzonych przez siebie projektów 
solidarnościowych. 

Każdy podmiot publiczny lub prywatny może ubiegać się 
o finansowanie działań w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności. Organizacje takie muszą uzyskać znak 
jakości poświadczający, że są one w stanie prowadzić 
wysokiej jakości działania solidarnościowe zgodnie z 
zasadami, celami i wymogami programu. Mogą one 
składać wnioski z pomocą agencji krajowych 
Europejskiego Korpusu Solidarnościotwiera się w nowej 
karcie mieszczących się we wszystkich państwach 
członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych 
z programem lub – w przypadku działań 
scentralizowanych – z pomocą Europejskiej Agencji 
Wykonawczej ds. Edukacji i Kulturyotwiera się w nowej 
karcie (EACEA). 

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących 
wolontariatu i projektów solidarnościowych 
planowanych na dany rok jest otwarte do dnia 23 lutego, 
a dla projektów planowanych na kolejny rok — do dnia 4 
października. 

Kontekst 
Europejski Korpus Solidarności funkcjonuje od 
października 2018 r. jako program finansowany przez UE, 
a jego budżet operacyjny na lata 2018–2020 wyniósł 
375,6 mln euro. Opiera się on na wcześniejszych 
inicjatywach UE w dziedzinie solidarności i ma na celu 
stworzenie jedynej w swoim rodzaju platformy dla 

organizacji działających w sektorze solidarności oraz dla 
młodych ludzi pragnących wnieść wkład w życie 
społeczne w dziedzinach, które mają dla nich największe 
znaczenie. W świetle dotychczasowego sukcesu 
inicjatywy Europejski Korpus Solidarności kontynuuje 
swoje działania w latach 2021–2027 i rozszerza je 
działania przyczyniające się do realizacji pomocy 
humanitarnej w państwach trzecich. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/366800-europejski-korpus-
solidarnosci-ponad-138-mln-euro-na-wsparcie-
projektow-wolontariatu-mlodziezy.html 

 

3. Polonia i Polacy za Granicą 2022 

Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, 
działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn.zm.) oraz ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 
2021 poz. 305 z późn.zm), ogłasza otwarty konkurs 
ofert: Polonia i Polacy za Granicą 2022. 

Cel zadania: wsparcie Polonii i Polaków za granicą. 

Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi: 

• kwota minimalna: 10 tys. zł. 

• kwota maksymalna: 2 mln zł. 

W przypadku projektów modułowych (dwuletnich) 
powyższe kwoty dotyczą danego modułu (roku realizacji 
zadania). 

Minimalny wkład własny to 5% wartości zadania 
publicznego. 

Wkład własny może obejmować: 

• wkład finansowy i/lub 

• wkład niefinansowy (osobowy lub rzeczowy). 

Maksymalny procent kosztów administracyjnych: 

• dla projektów o wysokości wnioskowanej dotacji 
do 1 mln zł – max. 10% wartości projektu, 

https://fundusze.ngo.pl/366800-europejski-korpus-solidarnosci-ponad-138-mln-euro-na-wsparcie-projektow-wolontariatu-mlodziezy.html
https://fundusze.ngo.pl/366800-europejski-korpus-solidarnosci-ponad-138-mln-euro-na-wsparcie-projektow-wolontariatu-mlodziezy.html
https://fundusze.ngo.pl/366800-europejski-korpus-solidarnosci-ponad-138-mln-euro-na-wsparcie-projektow-wolontariatu-mlodziezy.html
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• dla projektów o wysokości wnioskowanej dotacji 
powyżej 1 mln zł – max. 5% wartości projektu. 

W przypadku projektów dwuletnich dopuszczalny udział 
procentowy liczony jest dla każdego roku odrębnie. 

Termin zgłoszeń upływa dnia 06.12.2021 r. o godz. 
17:00. 

1. Przed przystąpieniem do wypełniania oferty 
realizacji zadania publicznego należy dokładnie 
zapoznać się z niniejszym dokumentem. 

2. Złożenie oferty w ramach konkursu Polonia i 
Polacy za Granicą 2022 oznacza akceptację 
poniższego regulaminu. 

3. Konkurs realizowany jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

4. Za organizację konkursu odpowiada 
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą (DWPP) w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 

5. Przy konstruowaniu oferty należy pamiętać o 
zmieniających się obostrzeniach związanych z 
pandemią COVID-19. Należy zaznaczyć, jak 
realizacja zaplanowanych działań będzie 
uzależniona od sytuacji epidemicznej na świecie i 
jakie działania oferent podejmie, aby 
zminimalizować jej skutki na realizację zadania. 

6. Sformułowanie „Oferent” jest to podmiot 
uprawniony do składania ofert w niniejszym 
konkursie. Po podpisaniu umowy oferent staje 
się Zleceniobiorcą. 

7. Sformułowanie „beneficjent” odnosi się do 
organizacji polonijnej, organizacji Polaków za 
granicą, organizacji zrzeszającej lub 
reprezentującej interesy Polaków mieszkających 
za granicą, przedstawicieli Polonii, a także osób 
indywidualnych (np. uczniów, nauczycieli). 

8. Sformułowanie „operator” odnosi się do 
Zleceniobiorcy, który realizuje projekt 
regrantingowy, polegający na zlecaniu realizacji 
działań w ramach zadania publicznego 
realizatorom projektów oraz wspieraniu 
inicjatyw grup nieformalnych. 

9. W razie wątpliwości interpretacyjnych 
dotyczących regulaminu rekomendowane jest 
zapoznanie się z działem Najczęściej zadawane 

pytania znajdującym się na stronie internetowej 
www.gov.pl/polonia. 

10.  Konkurs realizowany jest z wykorzystaniem 
Generatora ofert, w którym możliwe będzie 
złożenie oferty, przygotowanie umowy o 
realizację zadania publicznego oraz złożenie 
sprawozdania. 

11. Pytania w zakresie konkursu będą przyjmowane 
pod adresem dotacje@kprm.gov.pl 

12. Została uruchomiona infolinia pod numerem: 22 
694 63 17, czynna od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9:00 – 15:00. 

13. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące 
regulaminu omawiane będą także podczas 
organizowanych webinariów. Informacje o 
terminach webinariów umieszczane będą na 
stronie: www.gov.pl/polonia 

Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/365716-polonia-i-polacy-za-
granica-2022.html 
 
 

4. Konkurs PFRON: „Sięgamy po sukces”. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ogłasza konkurs o zlecenie 
realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 pn. 
„Sięgamy po sukces”. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) zaprasza 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 
z późn. zm.) do składania wniosków w otwartym 
konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 
r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1945). 

Rodzaj zadania i kierunki pomocy: 
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W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych dotyczące: 

• kierunku pomocy 1 „wejście osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy”; 

• kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych”; 

• kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; 

• kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do informacji”; 

• kierunku pomocy 5 „poprawa jakości 
funkcjonowania otoczenia osób 
niepełnosprawnych”; 

• kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych 
postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych 
i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”. 

Warunki realizacji projektów: 

1. Szczegółowe warunki realizacji projektów 
określone zostały w regulaminach składania, 
rozpatrywania i realizacji projektów, 
opracowanych dla poszczególnych kierunków 
pomocy, stanowiących załączniki do „Zasad 
wspierania realizacji zadań”. Wnioskodawca 
powinien zapoznać się z tym regulaminem, który 
dotyczy kierunku pomocy, w ramach którego 
składa wniosek w konkursie. Ponadto, muszą 
zostać spełnione warunki wskazane w 
rozdziałach VII-XII ogłoszenia o konkursie. 

2. W ramach konkursu wykluczona została 
możliwość zgłaszania projektów dotyczących: 

•  organizacji imprez turystycznych lub 

rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają 
powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu 
rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem 
postanowień rozdziału IX ust. 7 ogłoszenia o 
konkursie; 

• zadania pn. organizowanie i prowadzenie 
szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz 
tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5). 

Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania 
wniosków w ramach konkursu, są podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami 
pozarządowymi” – z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 2-3. 

2. Warunkiem składania wniosków o zlecenie 
realizacji zadań przez podmioty, o których mowa 
w ust. 1 jest: 

• posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu 
działań w zakresie kultury fizycznej osób 
niepełnosprawnych – w przypadku wniosków 
dotyczących treningów sportowych oraz 
wniosków dotyczących organizacji imprez 
sportowych; 

• prowadzenie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 
12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia 
konkursu), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-
6; organizacje pozarządowe, które prowadzą 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
przez okres co najmniej 12 miesięcy, ale krócej 
niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od 
daty ogłoszenia konkursu) mogą ubiegać się w 
ramach konkursu o przyznanie dofinansowania 
do maksymalnej wysokości 100.000 zł, z tym że 
jeżeli projekt dotyczy kierunku pomocy 3 
maksymalna kwota dofinansowania o przyznanie 
której może ubiegać się ww. Wnioskodawca 
wynosi 50.000 zł; 

•  zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc 
wstecz od daty ogłoszenia konkursu), 
co najmniej jednego projektu dotyczącego 
kampanii społecznej na rzecz osób 
niepełnosprawnych, którego budżet wynosił co 
najmniej 200.000 zł – w przypadku wniosków 
dotyczących kierunku pomocy 6. 

W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w 
ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z 
Wnioskodawców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-6. 

Organizacja pozarządowa, która prowadzi działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych przez okres krótszy niż 
12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), 
może ubiegać się o dofinansowanie w konkursie 
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wyłącznie w ramach wniosku wspólnego, na warunkach 
określonych w ust. 5-7. 

Organizacja pozarządowa, która prowadzi działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych przez okres (licząc wstecz 
od daty ogłoszenia konkursu): 

• co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 
okres 24 miesięcy; albo 

• krótszy niż 12 miesięcy; 

może złożyć w konkursie wniosek wspólny, o ile co 
najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we 
wniosku wspólnym prowadzi działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 miesięcy 
(licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu). 

1. W związku z postanowieniami ust. 5: 

• jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany 
we wniosku wspólnym wyłącznie podmiot 
prowadzący działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 
24 miesięcy; 

• łączna wysokość kosztów projektu 
przyporządkowana w budżecie projektu 
Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż przez 
okres 24 miesięcy nie może przekraczać 50% 
łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji, 
gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku 
Wnioskodawców prowadzących działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż przez 
okres 24 miesięcy, wskazany powyżej 
maksymalny limit odnosi się do łącznych 

kosztów projektu przyporządkowanych 
w budżecie projektu tym Wnioskodawcom. 

W przypadku wniosków wspólnych nie mają 
zastosowania postanowienia dotyczące maksymalnej 
kwoty dofinansowania, wskazane w ust. 2 pkt 3, o ile 
spełnione zostaną warunki, o których mowa w ust. 6. 

Termin i zasady składania wniosków: 

1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być 
składane od dnia 8 listopada 2021 roku do dnia 
7 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem, iż 
zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, 
musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 7 

grudnia 2021 roku do godziny 12.00. Po upływie 
tego terminu możliwość edycji wniosku w 
Generatorze Wniosków zostanie zablokowana. 

2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach 
konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż 
dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W 
jednym wniosku może być zgłoszony jeden 
projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje 
zmniejszenie limitu wniosków dla każdego 
z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we 
wniosku wspólnym. 

3. Wniosek musi zostać w całości wypełniony 
poprzez aplikację Generator Wniosków. Za datę 
złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia 
wniosku poprzez Generator Wniosków. 

4. Ocena formalna i merytoryczna wniosku 
przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie 
elektronicznej wersji wniosku – na etapie 
składania wniosku w ramach konkursu 
Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej 
wersji wniosku. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację konkursu: 

1. Planowana wysokość środków na 
dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych 
w konkursie wynosi 150.000.000 zł. Warunkiem 
podejmowania decyzji finansowych w ramach 
konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie 
finansowym PFRON na 2022 r., środków 
finansowych na realizację zadania ustawowego, 
określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji. 

2. W ramach środków finansowych, o których 
mowa w ust. 1, ustala się następującą alokację: 

1. w przypadku kierunku pomocy 1 – 14% 
środków, o których mowa w ust. 1; 

2. w przypadku kierunku pomocy 2 – 67% 
środków, o których mowa w ust. 1, 

3. w przypadku kierunku pomocy 3 – 10% 
środków, o których mowa w ust. 1; 

4. w przypadku kierunku pomocy 4 – 3% 
środków, o których mowa w ust. 1; 

5. w przypadku kierunku pomocy 5 – 4% 
środków, o których mowa w ust. 1; 

6. w przypadku kierunku pomocy 6 – 2% 
środków, o których mowa w ust. 1; 

z uwzględnieniem postanowień ust. 3-4. 
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Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/365928-konkurs-pfron-siegamy-
po-sukces.html 
 

5. Konkurs na projekty interwencyjne w ramach 
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

Czym są projekty interwencyjne? 

W ramach konkursu na projekty interwencyjne 
dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką 
odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców 
sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej 
lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy 
odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma 
odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować 
rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 
miesięcy.   

Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech 
tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:  

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie 
związane z równością płci), 

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 
przeciwdziałanie wykluczeniu, 

3. Budowanie kultury demokratycznej i 
zaangażowania obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 
środowiska). 

Kwota  przeznaczona  na  granty  w  konkursie 
 interwencyjnym wynosi łącznie 542 070 euro, z czego na 
obecną, pierwszą turę naboru przypada 216 828 euro. 

Druga tura naboru planowana jest między III kwartałem 
2022 roku a II kwartałem 2023 roku.  

Pula środków w konkursie na projekty interwencyjne jest 
ogólnopolska i nie obejmuje podziału na regiony. 
Program wspiera działania prowadzone przez 
organizacje z całej Polski, z wyłączeniem działań 
prowadzonych na terenie m.st. Warszawy.   

W konkursie można składać wnioski na jeden typ 
grantów interwencyjnych:  

• minimalna kwota grantu: 6000 EUR, 
• maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR, 
• czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy, 

• wkład własny: nieobowiązkowy, 
• możliwość uzyskania dodatkowych środków na 

współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-
Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% 
podstawowej kwoty grantu). 

Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie 
ciągłym w okresie trwania naboru, a decyzje o 
przyznaniu grantów interwencyjnych będą 
podejmowane co miesiąc.  

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o 
przyznaniu grantów:  

• 1. termin składania wniosków: 7-20.09.2021 
(decyzja o przyznaniu grantów: do 31.10.2021); 

• 2. termin składania wniosków: 21.09-20.10.2021 
(decyzja o przyznaniu grantów: do 30.11.2021); 

• 3. termin składania wniosków: 21.10-20.11.2021 
(decyzja o przyznaniu grantów: do do 
23.12.2021); 

• 4. termin składania wniosków: 21.11-20.12.2021 
(decyzja o przyznaniu grantów: do 31.01.2022); 

• 5. termin składania wniosków: 21-30.12.2021 do 
godz. 12:00 w południe (decyzja o przyznaniu 
grantów: do 28.02.2022). 

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia:  
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-
interwencyjny/ 

Na stronie Programu (zakładki: „Aktualności" 
i „Wydarzenia") znajdują się informacje dotyczące 
webinarium i spotkań informacyjnych związanych z 
konkursem. 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 
(lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest 
finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w 
ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro. 

Pierwsza tura naboru ciągłego na projekty 
interwencyjne potrwa od 7 września do 30 grudnia br. 
do godz. 12:00 . 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/365928-konkurs-pfron-siegamy-po-sukces.html
https://fundusze.ngo.pl/365928-konkurs-pfron-siegamy-po-sukces.html
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/
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https://fundusze.ngo.pl/361252-ruszyl-konkurs-na-
projekty-interwencyjne-w-ramach-programu-aktywni-
obywatele-fundusz-regionalny-361252.html 
 
 

6. Minigranty na inicjatywy wolontariacie. 

Masz pomysł na działanie wolontariackie, ale brak Ci 
funduszy na jego realizację? Spróbuj sił w konkursie na 
minigranty na inicjatywy wolontariackie! 

Wnioski mogą składać zespoły wolontariuszy, 
którzy chcą zrealizować własne pomysły oddolnych 
działań wolontariackich na terenie woj. pomorskiego. 

Celem konkursu jest umożliwienie realizacji ciekawych 
pomysłów wolontariuszy na działania w lokalnych 
społecznościach. Działania te mają również za zadanie 
wzmacnianie kompetencji wolontariackich, rozwój 
lokalnych społeczności oraz promocję wolontariatu. 

Jak wziąć udział w konkursie? 

1. Przeczytaj regulamin konkursu 

2. Zarejestruj się w Systemie Obsługi Wolontariatu 
(dostępny z poziomu strony: 
www.korpussolidarnosci.gov.pl) 

3. Wypełnij i złóż wniosek (najpóźniej do 30 
listopada)do 9 sierpnia 2021 r.: 

• w wersji elektronicznej, jako skan wypełnionego 
i podpisanego wniosku, na 
adres: ks@wolontariatgdansk.pl  

• w wersji papierowej w biurze operatora lub 
partnerów wskazanych w zał. nr 6, 

• pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum 
Wolontariatu w Gdańsku, Plac Solidarności 
1/3.27, 80-863 Gdańsk. 

Dokumenty do pobrania 
https://wolontariatgdansk.pl/minigranty-na-inicjatywy-
wolontariackie/  

Operatorem konkursu w woj. pomorskim 
jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, 
które organizuje konkurs w partnerstwie z Regionalnym 
Centrum Wolontariatu w Słupsku i Pomorską Siecią 
Centrów Organizacji Pozarządowych. Konkurs jest 

finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i 
Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-
2030”. 

Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/362032-minigranty-na-
inicjatywy-wolontariackie.html  
 
 

7.  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, 

https://fundusze.ngo.pl/361252-ruszyl-konkurs-na-projekty-interwencyjne-w-ramach-programu-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-361252.html
https://fundusze.ngo.pl/361252-ruszyl-konkurs-na-projekty-interwencyjne-w-ramach-programu-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-361252.html
https://fundusze.ngo.pl/361252-ruszyl-konkurs-na-projekty-interwencyjne-w-ramach-programu-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-361252.html
mailto:ks@wolontariatgdansk.pl
https://wolontariatgdansk.pl/minigranty-na-inicjatywy-wolontariackie/
https://wolontariatgdansk.pl/minigranty-na-inicjatywy-wolontariackie/
https://fundusze.ngo.pl/362032-minigranty-na-inicjatywy-wolontariackie.html
https://fundusze.ngo.pl/362032-minigranty-na-inicjatywy-wolontariackie.html
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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: 
1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 (II 

p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 
2. telefonicznie - 59 840 29 20, 728 945 959, 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
4. 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, pok. 135  (I p.)  
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
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, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
4. 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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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). 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.pltel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: magda.misiura@cio.slupsk.pl 

 

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. Aleksandra Barańska 
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