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Wstęp 

Skąd wziąć środki �nansowe na działalność organizacji pozarządowych? Takie pytanie 
stawiają sobie bardzo często przedstawiciele III sektora, ponieważ to od pozyskanych 
zewnętrznych środków  �nansowych najczęściej zależy dalsze istnienie oraz rozwój 
stowarzyszenia czy fundacji.

Warto podkreślić, że w Polsce organizacje pozarządowe mają duże możliwości ubiegania 
się o dotacje, które przekazywane są zarówno przez instytucje administracji publicznej, 
samorządy oraz fundacje działające przy dużych przedsiębiorstwach.

Pomimo tak znaczącej liczby różnych źródeł wsparcia organizacje pozarządowe rzadko z 
nich korzystają. Powodami, które najczęściej przyczyniają się do niskiej aktywności w 
zakresie pozyskiwania dotacji są trudności w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację 
oraz problemy w zapewnieniu wkładu własnego.

Jednocześnie istnieje duże zapotrzebowanie na aktualne materiały informacyjne, które w 
sposób przystępny przedstawiałby dostępne dla polskich organizacji pozarządowych 
dotacje na kontynuowanie i rozwijanie swojej działalności.

Przygotowana publikacja jest krótkim katalogiem po wybranych źródłach �nansowania, 
które są obecnie dostępne dla przedstawicieli szeroko rozumianego III sektora. W 
opracowaniu prezentowane są przede wszystkim dotacje i granty, które umożliwiają 
realizację małych i średnich projektów. 
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Rozdział I. „Pozarządówka wspiera pozarządówkę”

W działalność III sektora w Polsce coraz bardziej angażują się m.in.: duże przedsiębiorstwa 
[banki, �rmy paliwowe, spożywcze]. Jednym ze sposób, poprzez który �rmy wiążą się z tym 
sektorem jest przekazywanie środków �nansowych dla organizacji pozarządowych. 
Przedsiębiorstwa czynią to najczęściej za pośrednictwem własnych fundacji, które przyna-
jmniej raz w roku ogłaszają nabory wniosków.

Zakres tematyczny ogłaszanych konkursów dotyczy zazwyczaj przedsięwzięć eduka-
cyjnych, kulturalnych i sportowych, których głównym bene�cjentem są dzieci oraz 
młodzież.

W tym rozdziale prezentujemy również Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która jest 
przykładem dużej organizacji pozarządowej bardzo mocno zaangażowanej we wsparcie III 
sektora.

Granty Fundacji Banku Zachodniego WBK

„Bank Dziecięcych Uśmiechów”.
Granty przekazywane organizacjom pozarządowym na projekty służące pomocy dzieciom 
z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Przedmiotem do�nansowania, zgodnie z regulaminem mogą być m.in.: kursy językowe, 
wycieczki [do 3 dni], konsultacje z psychologami, logopedami oraz innymi specjalistami.

Maksymalna kwota do�nansowania to 10 tys. zł. Wymagany jest wkład własny [np. 
�nansowy] określany względem całkowitej wartości projektu. Wysokość wkładu własnego 
nie jest precyzyjnie określona. Wciągu roku kalendarzowego nabór wniosków przepro-
wadzany jest dwukrotnie.

„Bank Ambitnej Młodzieży”
Program „Bank Ambitnej Młodzieży” (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, 
że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich 
własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.
Grant może zostać wykorzystany na projekty dotyczące m.in.: organizacji imprez eduka-
cyjnych, szkoleń oraz kursów skierowanych do młodzieży między 13 a 26 rokiem życia.

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 15 
tys. zł.

W ramach wnioskowanej kwoty nie można wliczyć wynagrodzenia koordynatorów 
projektu i członków organizacji. Wymagany jest wkład własny [np. �nansowy] określany 

względem całkowitej wartości projektu. Wysokość wkładu własnego nie jest precyzyjnie 
określona.

Źródło informacji: www.fundacja.bzwbk.pl

Dobra praktyka

Oratorium św. Dominika Savio zrealizowało projekt pt: „Razem jest Bosko”, który 
otrzymał do�nansowanie z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Banku 
Dziecięcych Uśmiechów”. Działania projektowe dotyczyły warsztatów teatralnych, 
wystawienia jasełek, wspólnego śpiewania kolęd, przygotowywania kartek, stroików 
i dekoracji świątecznych oraz wytapiania woskowych bożonarodzeniowych świeczek. 
Ponadto, bardzo ważnym punktem projektu była wspólna Wigilia i wyjazd do klasztoru 
w Czerwińsku. Fundacja BZ WBK wsparła Oratorium kwotą w wysokości 1,8 tys. zł.

Dotacje Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Fundacja przekazuje środki �nansowe w ramach dwóch konkursów:

I. Rozwijanie Aktywności Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży.

II. Wzbogacenie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i małych miastach. 

W ramach pierwszego konkursu Fundacja wspiera działania polegające na zorganizowanej 
opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dotacje mają służyć zwiększeniu 
samodzielności i aktywności społecznej tej grupy osób. Preferowane są projekty, których 
celem będzie uruchomienie regularnych form opieki nad dziećmi oraz stałych mecha-
nizmów wsparcia ich rodziców. 

Celem drugiego konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich 
i w małych miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Wsparcie �nansowe jest przekazy-
wane na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowoczesne i skuteczne 
metody pracy z dziećmi i młodzieżą.  

Maksymalna wysokość dotacji dla obu konkursów wynosi 50 tys. złotych. Wymagany jest 
wkład własny na poziomie 10%. [środki pieniężne]. Jednocześnie w ramach przygo-
towywanego budżetu projektu, koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% 
całkowitej wysokości dotacji.

Terminy naborów wniosków dla pierwszego i drugiego konkursu publikowane są na 
stronie internetowej Fundacji. 

Źródło informacji: www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki" w Świebodzicach otrzymało dotację 
wysokości 15 tys. zł., na realizację projektu pt: „Kraina marzeń - świetlica tera- 
peutyczno-opiekuńcza”. Uzyskane do�nansowanie zostało wykorzystane na m.in.:  zatrud-
nienie wychowawcy w prowadzonej przez Stowarzyszenie świetlicy terapeutyczno- 
opiekuńczej.

Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju 
lokalnego. Program kierowany jest do instytucji non-pro�t np. fundacje, stowarzyszenia.

Zgodnie z regulaminem w ramach przewidzianych obszarów programowych np. edukacja 
ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje wspierane są działania takie jak: warsztaty, 
szkolenia, konkursy i olimpiady. Wymagany jest wkład własny (�nansowy, rzeczowy), 
chociaż nie jest określona jego wysokość. Wkład własny liczony jest od całkowitej wartości 
projektu. Regulamin przyznawania dotacji nie określa także minimalnej oraz maksymalnej 
wielkości dotacji.

Aktualne informacje o m.in.: bieżących naborach wniosków prezentowane są stronie 
internetowej Fundatora. 

Źródło informacji: www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm

Dobra praktyka

Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii „Lajkonik” 
w Poznaniu otrzymało dotację wysokości 5 tys. zł. na realizację projektu „Lajkonik”. 
Odbiorcami projektu byli podopieczni Stowarzyszenia. W ramach projektu wolontariusze 
zmodernizowali plac ujeżdżeniowy na terenie stajni terapeutycznej, by poprawić tym 
samym bezpieczeństwo i warunki prowadzenia hipoterapii.

Granty Fundacji Orange

Fundacja Orange realizuje kilka programów grantowych, które skierowane są m.in.: do 
organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest „Akademia Orange”, w ramach której 
wspierane są przedsięwzięcia z obszaru szeroko rozumianej kultury. Grupą docelową 
projektów współ�nansowanych przez Fundację Orange są dzieci oraz młodzież.  

Preferowane są przedsięwzięcia promujące innowacyjne narzędzia i metody edukacji 
kulturalnej. Maksymalna kwota grantu wynosi 50 tys. złotych. Projektodawca zobowiązany 
jest wnieść wkład własny w wysokości 10% wartości całego projektu. Wkładem własnym 
mogą być środki �nansowe albo wkład rzeczowy (lokal, sprzęt, materiały). Dopuszczony 
jest również wkład osobowyw postaci kosztów pracy osób zatrudnionych przy realizacji 
projektu.

Nabór wniosków prowadzony jest w drugiej połowie każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.akademiaorange.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Miłośników Kultury z Marcinowa otrzymało do�nansowanie wysokości 
5 tys. zł na realizację projektu pt. „Dziady i Pradziady - tak żyli”. Projekt miał na celu 
popularyzację tradycyjnej kultury regionalnej poprzez organizację spotkań edukacyjno-
kulturalnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Dotacje Fundacji Orlen Dar Serca

Przekazywane przez Fundację wsparcie �nansowe ma formę darowizny, której średnia 
wielkość to 3 tys. złotych. Środki �nansowe przekazywane są zarówno dla osób prawnych 
np. stowarzyszenia oraz osób �zycznych. Wsparcie �nansowe może zostać przeznaczone 
na m.in.: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leczenia dzieci, organizację wycieczki.  

Źródło informacji: www.orlendarserca.pl

Dotacje z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Regionalny Konkurs Grantowy

Konkurs przeznaczony jest dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów 
kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych, które chcą założyć organizację 
pozarządową. Miejscem realizacji są tereny wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które dotyczą m.in: 
stworzenia młodzieży warunków do rozwoju zainteresowań, doskonalenia umiejętności 
efektywnego uczenia się młodych ludzi, kształcenia umiejętności organizowania lokalnych 
imprez np. kulturalnych, zachęcania młodych osób do aktywnego działania na rzecz 
własnej np. gminy.

Maksymalna kwota dotacji to 7 tys. zł, przy czym projekty muszą trwać minimum 6 
miesięcy.

Źródło informacji: www.pafw.pl

Dobra praktyka

Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne w Kamieniu Krajeńskim zrealizowało projekt pt: 
„Strzelnica reaktywacja”. Celem projektu było wznowienie działalności lokalnej strzelnicy, 
poznanie historii tego obiektu oraz powołanie Młodzieżowego Bractwa Kurkowego. 
Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzono wywiady ze starszymi mieszkańcami 
Kamienia Krajeńskiego, poszukiwano dokumentacji zdjęciowej tego miejsca z okresu 
przedwojennego.  W działania projektowe zaangażowano także władze lokalne. Wysokość 
do�nansowania projektu wyniosła 6,1 tys. zł.

Rozdział II. Dotacje z urzędu

Drugim ważnym źródłem wsparcia działalności organizacji są dotacje przekazywane przez 
instytucje administracji publicznej (np. ministerstwa), jednostki samorządu terytorialnego 
(np. urzędy marszałkowskie) oraz instytucje państwowe (np. Narodowy Bank Polski).

Zakres tematyczny projektów współ�nansowanych przez wspomniane instytucje jest 
bardzo zróżnicowany i dotyczy m.in: edukacji ekonomicznej, obywatelskiej, historycznej 
i prozdrowotnej.

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

W ramach dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspierane są zdania 
dotyczące m.in.: upowszechniania kultury �zycznej i sportu, przeciwdziałania narkomanii, 
wspierania pracy wychowawczej z młodzieżą, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, 
do�nansowania wkładu własnego. 

Wysokość do�nansowania jest zróżnicowana i zależy od tematyki konkursu. Oferenci mają 
możliwość wniesienia poza�nansowego wkładu własnego w wysokości do 10% kosztów 
całkowitych zadnia. 

Z dotacji Województwa mogą być także pokryte koszty administracyjne (m.in. obsługa 
księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń) do 
wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu, wyposażenia i inwestycji do 
wysokości 30% dotacji.

Nabór wniosków prowadzony jest na początku każdego roku kalendarzowego.
Źródło informacji: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin realizowało projekt pt: „Wychowanie 
przez kulturę”.  W ramach tego projektu 135 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Kowalkach wyjechało do muzeum i teatru w Toruniu. Na realizację tego projektu 
Stowarzyszenie otrzymałoz Urzędu Marszałkowskiego 5,3 tys. zł.

Dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wsparcie �nansowe adresowane jest do organizacji spoza sektora �nansów publicznych, 
których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób 
niepełnosprawnych.

Priorytetowo są traktowane projekty przewidujące włączanie społeczne osób 
niepełnosprawnych poprzez: organizację imprez i obozów sportowych o charakterze 
integracyjnym [1.], promocję zachowań prozdrowotnych [2.], propagowanie sportu  [3.],  
promocję wolontariatu w sporcie [4.].

Kosztorys zadania o do�nansowanie, o które ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać 
udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie 
mniejszej niż 20% całości kosztów zadania.

Informacji o aktualnym wniosków publikowane są stronie internetowej Ministerstwa.

Źródło informacji: www.msit.gov.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Latorośl ze Stalowej Woli zrealizowało projekt pn: "I Podkarpacki 
Memoriał Pływacki im. Bł. Jana Pawła II". W ramach projektu przeprowadzono zawody 
pływackie, w których wzięli udział m.in.: uczniowie ze szkół integracyjnych oraz klubów 
sportowych z terenu diecezji sandomierskiej. Na realizację projektu Stowarzyszenie 
otrzymało dotację w wysokości 15 tys. złotych.

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Departament Pożytku 
Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

W programie FIO wyróżniono cztery obszary priorytetowe, które podlegają wsparciu 

�nansowemu: Aktywni, świadomi obywatele, Aktywne wspólnoty lokalne [1.], Sprawne 
organizacje pozarządowew dobrym państwie [2.], Integracja i aktywizacja społeczna. 
Zabezpieczenie społeczne [3.], Rozwój przedsiębiorczości społecznej [4.].

Wielkość kwoty do�nansowania określona jest na trzech poziomach:

 .  Od 10 tys. zł do 40 tys. złotych włącznie: poziom wkładu własnego  
    �nansowy/nie�nansowy wynosi 10%.

 .  Od 40 tys. do 150 tys. złotych włącznie: poziom wkładu własnego 
    �nansowego wynosi 10 %.
 .  Od 150 tys. zł do 200 tys. złotych włącznie: 
    poziom wkładu własnego �nansowego wynosi 20%.

Nabór wniosków prowadzony jest od stycznia do lutego każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.pozytek.gov.pl

Dobra praktyka

Fundacja „Psy Dzieciom” z Elbląga w roku 2011 zrealizowała projekt pt: „Bezpiecznie 
z psem”. Uczestnikami projektu było 320 dzieci, dla których przeprowadzono zajęcia 
edukacyjne dotyczące m.in: właściwego zachowania się w sytuacji spotkania z agresy-
wnym psem oraz opieki nad psem.

Każdy uczestników projektu otrzymał gadżety odblaskowe, broszurę informacyjno- 
edukacyjną utrwalającą poznany w trakcie zajęć materiał. Na zrealizowanie projektu 
Fundacja otrzymała 40 tys. złotych.

Dotacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co roku zaprasza organizacje pozarządowe do udziału 
w konkursie w ramach, którego wspierane są działania z zakresu m.in.: edukacji globalnej*. 

Przekazywane dotacje służą realizacji projektów polegających m.in.: na przeprowadzeniu 
szkoleń, warsztatów, seminariów dotyczących tematów, które obejmuje edukacja 
globalna.

W ramach konkursu mogą być również realizowane działania promujące edukację 
globalną.

Odbiorcami działań projektowych są różne grupy społeczne w tym: nauczyciele, młodzież 
oraz studenci.

Minimalna kwota dotacji wynosi 80 tys. złotych natomiast maksymalna 500 tys. złotych. 
Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wkład własny o charakterze rzeczowym, 
osobowym lub �nansowym.

Bieżących informacji na temat konkursów z zakresu edukacji globalnej należy szukać na 
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Konkursy”.

Źródło informacji: www.msz.gov.pl

* Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania młodych ludzi, która 
rozszerza ich wiedzę przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej 
głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczących 
całej ludzkości.

Dobra praktyka

„Lokalna Edukacja Globalna” to tytuł ogólnopolskiego projektu realizowanego przez 
Fundację Nowe Media. W ramach projektu przewidziano uruchomienie Akademii Anima-
torów Lokalnej Edukacji Globalnej. Celem Akademii jest wykształcenie animatorów, którzy 
będą prowadzić zajęcia w szkołach dotyczące praw człowieka, wielokulturowości oraz 
zrównoważonego rozwoju. W projekcie uwzględniono także przeprowadzenie konkursu 
na najlepszą prezentację multimedialną podejmującą tematykę edukacji globalnej. Na 
realizację przedsięwzięcia przeznaczono nieco ponad 91 tys. złotych.

Dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podmiotami uprawnionym do składania wniosków są m.in.: organizacje pozarządowe, 
które zajmują się podnoszeniem świadomości ekologicznej oraz kształtowaniem postaw 
ekologicznych.

Proponowane przez NFOŚ wsparcie �nansowe dotyczy realizacji projektów polegających 
na: opracowaniu i wdrożeniu programów w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz 
kampanii informacyjnych [1.], przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów, konkursów, i innych 
przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną [2.], działaniach z zakresu 
pro�laktyki zdrowotnej dziecii młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia 
standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe [3.].

Maksymalny poziom do�nansowania wynosi 85% kosztów kwali�kowanych, natomiast 
minimalna kwota do�nansowania wynosi 100 tys. zł. 

Nabór wniosków rozpoczyna się najczęściej w kwietniu danego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.edukacja.nfosigw.gov.pl/aktualnosci/
Dobra praktyka

Federacja Banków Żywności przygotowała projekt „Nie marnuj jedzenia! Myśl ekolo-
gicznie”, w ramach którego przygotowano m.in.: specjalną stronę internetową dotyczącą 
problematyki marnotrawienia żywności na świecie. Celem projektu jest przede wszystkim 
promocja właściwych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie racjonalnego 
korzystania z produktów żywnościowych.

Dotacje Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski wspiera przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są m.in.: 
organizacje pozarządowe. Zgodnie z regulaminem do�nansowaniu polegają działania 
edukacyjne w tym szczególności: szkolenia, konferencje, seminaria, które tematycznie są 
związane z priorytetami tematycznymi NBP na dany rok kalendarzowy. 

Wśród kosztów współ�nansowanych przez NBP znajdują się w m.in.: koszty osobowe 
związane z koordynowaniem projektu, jego rozliczeniem [1.], honoraria autorskie, koszty 
administracyjne [2.], koszty nagród [3.]: koszty produkcyjne – m.in.: koszty druku, papieru, 
składu, łamania, montażu [4.].  koszty informacyjne – m.in.: koszty działań związanych 
z informowaniem o projekcie edukacyjnym i jego promowaniem [5.].

Aby ubiegać się o do�nansowanie projektów, należy wypełnić zamieszczony formularz 
wniosku i przesłać go w formie papierowej do właściwego terytorialnie Oddziału 
Okręgowego NBP (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, 
Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra).

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 30 tys. złotych. Wymagany jest wkład własny, choć 
jego wysokość nie jest określona. Wkład własny powinien mieć wymiar �nansowy. 

Wnioski należy składać na minimum dwa miesiące przed planowaną datą 
rozpoczęcia realizacji projektu i ponoszenia wydatków po stronie NBP.

Źródło informacji: www.nbp.pl

Dobra praktyka

Fundacja na Rzecz Kobiet „JA KOBIETA” z Warszawy dzięki do�nansowaniu Narodowego 
Banku Polskiego realizuje projekt edukacyjny „Finanse na 50 plus”. Głównym celem 
projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu �nansowemu osób w wieku 50+.  W ramach 
projektu uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, przydatne w ich codziennym 
życiu. W sposób szczególny poznają funkcjonowanie internetu i nowoczesnych 
technologii w odniesieniu do tematyki �nansów domowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego Dotacje Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego

Fundacja wspiera projekty, których odbiorcami są dzieci w wieku 2-5 lat oraz ich 
rodziny/opiekunowie zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców.

Do�nansowanie uzyskają te projekty, które koncentrują się na inicjatywach edukacyjnych 
skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 10 tys. zł. Wkład własny podmiotu aplikującego 
o dotację musi wynieść co najmniej 10% wartości do�nansowania. 

Nabór wniosków prowadzony jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.fundacjasteczkowskiego.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” 
z Michałowa we współpracy z przedszkolem oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy 
Knyszyńskiej realizują projekt pt: „Krasnoludki przyrody”. Poprzez projekt wnioskodawca 
chce zainteresować dzieci tematem ekologii i natury. Wskazać także, że tereny leśne mogą 
być miejscem odpoczynku, zabawy i rozwoju intelektualnego. Ponadto działania projek-
towe mają zachęcić dzieci do kreatywnego badania przyrody.

Dotacje Urzędów Miast i Starostw Powiatowych

Wśród źródeł wsparcia �nansowego ważne miejsce zajmują dotacje przekazywane przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 

W sposób szczególny warto zwrócić uwagę na dotacje urzędów miast, urzędów gmin, 
starostw powiatowych. W ramach dotacji instytucji samorządowych istnieje możliwość 
realizacji projektów z obszaru kultury, turystyki oraz sportu. 

Konkursy ogłaszane są z początkiem każdego roku kalendarzowego. Szczegółowych 
informacji o naborach wniosków należy szukać na stronach internetowych instytucji 
samorządowych właściwych dla miejsca działalności organizacji pozarządowej.

Tryb uproszczony

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako 
uzupełnienie konkursów ogłaszanych dla organizacji pozarządowych przez jednostki 
samorządu terytorialnego [np. urzędy gminy, starostwa powiatowe]. 

Z trybu uproszczonego można skorzystać w następujących przypadkach: kiedy realizację 
danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach [1.], kiedy 
termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, czyli okres przed rozstrzygnięciem 
konkursów [2.], kiedy zadanie stanowiące przedmiot wniosku w trybie uproszczonym 
wykracza poza ramy zadań określonychw poszczególnych konkursach [3.]. 

Wysokość do�nansowania lub �nansowania zadania publicznego przez organizację nie 
przekracza kwoty 10  tys. zł. Zadanie publiczne ma być zrealizowane w  okresie nie 
dłuższym niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 
20 tys. zł. dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

Źródło informacji: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
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Wstęp 

Skąd wziąć środki �nansowe na działalność organizacji pozarządowych? Takie pytanie 
stawiają sobie bardzo często przedstawiciele III sektora, ponieważ to od pozyskanych 
zewnętrznych środków  �nansowych najczęściej zależy dalsze istnienie oraz rozwój 
stowarzyszenia czy fundacji.

Warto podkreślić, że w Polsce organizacje pozarządowe mają duże możliwości ubiegania 
się o dotacje, które przekazywane są zarówno przez instytucje administracji publicznej, 
samorządy oraz fundacje działające przy dużych przedsiębiorstwach.

Pomimo tak znaczącej liczby różnych źródeł wsparcia organizacje pozarządowe rzadko z 
nich korzystają. Powodami, które najczęściej przyczyniają się do niskiej aktywności w 
zakresie pozyskiwania dotacji są trudności w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację 
oraz problemy w zapewnieniu wkładu własnego.

Jednocześnie istnieje duże zapotrzebowanie na aktualne materiały informacyjne, które w 
sposób przystępny przedstawiałby dostępne dla polskich organizacji pozarządowych 
dotacje na kontynuowanie i rozwijanie swojej działalności.

Przygotowana publikacja jest krótkim katalogiem po wybranych źródłach �nansowania, 
które są obecnie dostępne dla przedstawicieli szeroko rozumianego III sektora. W 
opracowaniu prezentowane są przede wszystkim dotacje i granty, które umożliwiają 
realizację małych i średnich projektów. 

Rozdział I. „Pozarządówka wspiera pozarządówkę”

W działalność III sektora w Polsce coraz bardziej angażują się m.in.: duże przedsiębiorstwa 
[banki, �rmy paliwowe, spożywcze]. Jednym ze sposób, poprzez który �rmy wiążą się z tym 
sektorem jest przekazywanie środków �nansowych dla organizacji pozarządowych. 
Przedsiębiorstwa czynią to najczęściej za pośrednictwem własnych fundacji, które przyna-
jmniej raz w roku ogłaszają nabory wniosków.

Zakres tematyczny ogłaszanych konkursów dotyczy zazwyczaj przedsięwzięć eduka-
cyjnych, kulturalnych i sportowych, których głównym bene�cjentem są dzieci oraz 
młodzież.

W tym rozdziale prezentujemy również Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która jest 
przykładem dużej organizacji pozarządowej bardzo mocno zaangażowanej we wsparcie III 
sektora.

Granty Fundacji Banku Zachodniego WBK

Dotacje Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA, 

Dotacje Fundacji Kronenberga, 

Granty Fundacji Orange,

Dotacje Fundacji Orlen Dar Serca, 

Dotacje z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Granty Fundacji Banku Zachodniego WBK

„Bank dziecięcych uśmiechów”.
Granty przekazywane organizacjom pozarządowym na projekty służące pomocy dzieciom 
z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Przedmiotem do�nansowania, zgodnie z regulaminem mogą być m.in.: kursy językowe, 
wycieczki [do 3 dni], konsultacje z psychologami, logopedami oraz innymi specjalistami.

Maksymalna kwota do�nansowania to 10 tys. zł. Wymagany jest wkład własny [np. 
�nansowy] określany względem całkowitej wartości projektu. Wysokość wkładu własnego 
nie jest precyzyjnie określona. Wciągu roku kalendarzowego nabór wniosków przeprow-
adzany jest dwukrotnie.

„Bank ambitnej młodzieży”
Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że 
od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich 

własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.
Grant może zostać wykorzystany na projekty dotyczące m.in.: organizacji imprez eduka-
cyjnych, szkoleń oraz kursów skierowanych do młodzieży między 13 a 26 rokiem życia.
Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 15 
tys. zł.
W ramach wnioskowanej kwoty nie można wliczyć wynagrodzenia koordynatorów 
projektu i członków organizacji. Wymagany jest wkład własny [np. �nansowy] określany 
względem całkowitej wartości projektu. Wysokość wkładu własnego nie jest precyzyjnie 
określona.

Źródło informacji: www.fundacja.bzwbk.pl

Dobra praktyka

Oratorium św. Dominika Savio zrealizowało projekt pt: „Razem jest Bosko”, który 
otrzymał do�nansowanie z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Banku 
Dziecięcych Uśmiechów”. Działania projektowe dotyczyły warsztatów teatralnych, 
wystawienia jasełek, wspólnego śpiewania kolęd, przygotowywania kartek, stroików 
i dekoracji świątecznych oraz wytapiania woskowych bożonarodzeniowych świeczek. 
Ponadto, bardzo ważnym punktem projektu była wspólna Wigilia i wyjazd do klasztoru 
w Czerwińsku. Fundacja BZ WBK wsparła Oratorium kwotą w wysokości 1,8 tys. zł.

Dotacje Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Fundacja przekazuje środki �nansowe w ramach dwóch konkursów:

I. Rozwijanie Aktywności Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży.

II. Wzbogacenie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i małych miastach. 

W ramach pierwszego konkursu Fundacja wspiera działania polegające na zorganizowanej 
opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dotacje mają służyć zwiększeniu 
samodzielności i aktywności społecznej tej grupy osób. Preferowane są projekty, których 
celem będzie uruchomienie regularnych form opieki nad dziećmi oraz stałych mecha-
nizmów wsparcia ich rodziców. 

Celem drugiego konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w 
małych miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Wsparcie �nansowe jest przekazywane 
na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowoczesne i skuteczne metody 
pracy z dziećmi i młodzieżą.  

Maksymalna wysokość dotacji dla obu konkursów wynosi 50 tys. złotych. Wymagany jest 
wkład własny na poziomie 10%. [środki pieniężne]. Jednocześnie w ramach przygo-

towywanego budżetu projektu, koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% 
całkowitej wysokości dotacji.

Terminy naborów wniosków dla pierwszego i drugiego konkursu publikowane są na 
stronie internetowej Fundacji. 
Źródło informacji: www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki" w Świebodzicach otrzymało dotację 
wysokości 15 tys. zł., na realizację projektu pt: „Kraina marzeń - świetlica 
terapeutyczno-opiekuńcza”. Uzyskane do�nansowanie zostało wykorzystane m.in.:  
zatrudnienie wychowawcy w prowadzonej przez Stowarzyszenie świetlicy 
terapeutyczno-opiekuńczej.

Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju 
lokalnego. Program kierowany jest do instytucji non-pro�t np. fundacje, stowarzyszenia.

Zgodnie z regulaminem w ramach przewidzianych obszarów programowych np. edukacja 
ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje wspierane są działania takie jak: warsztaty, 
szkolenia, konkursy i olimpiady. Wymagany jest wkład własny (�nansowy, rzeczowy), 
chociaż nie jest określona jego wysokość. Wkład własny liczony jest od całkowitej wartości 
projektu. Regulamin przyznawania dotacji nie określa także minimalnej oraz maksymalnej 
wielkości dotacji.

Aktualne informacje o m.in.: bieżących naborach wniosków prezentowane są stronie 
internetowej Fundatora. 

Źródło informacji: www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm

Dobra praktyka

Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii „Lajkonik” 
w Poznaniu otrzymało dotację wysokości 5 tys. zł. na realizację projektu „Lajkonik”. 
Odbiorcami projektu byli podopieczni Stowarzyszenia. W ramach projektu wolontariusze 
zmodernizowali plac ujeżdżeniowy na terenie stajni terapeutycznej, by poprawić tym 
samym bezpieczeństwo i warunki prowadzenia hipoterapii.

Granty Fundacji Orange

Fundacja Orange realizuje kilka programów grantowych, które skierowane są m.in.: do 
organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest „Akademia Orange”, w ramach której 
wspierane są przedsięwzięcia z obszaru szeroko rozumianej kultury. Grupą docelową 
projektów współ�nansowanych przez Fundację Orange są dzieci oraz młodzież.  

Preferowane są przedsięwzięcia promujące innowacyjne narzędzia i metody edukacji 
kulturalnej. Maksymalna kwota grantu wynosi 50 tys. złotych. Projektodawca zobowiązany 
jest wnieść wkład własny w wysokości 10% wartości całego projektu. Wkładem własnym 
mogą być środki �nansowe albo wkład rzeczowy (lokal, sprzęt, materiały). Dopuszczony 
jest również wkład osobowyw postaci kosztów pracy osób zatrudnionych przy realizacji 
projektu.

Nabór wniosków prowadzony jest w drugiej połowie każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.akademiaorange.pl
Dobra praktyka

Stowarzyszenie Miłośników Kultury z Marcinowa otrzymało do�nansowanie wysokości 
5 tys. zł na realizację projektu pt. „Dziady i Pradziady - tak żyli”. Projekt miał na celu 
popularyzację tradycyjnej kultury regionalnej poprzez organizację spotkań edukacyjno-
kulturalnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Dotacje Fundacji Orlen Dar Serca

Przekazywane przez Fundację wsparcie �nansowe ma formę darowizny, której średnia 
wielkość to 3 tys. złotych. Środki �nansowe przekazywane są zarówno dla osób prawnych 
np. stowarzyszenia oraz osób �zycznych. Wsparcie �nansowe może zostać przeznaczone 
na m.in.: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leczenia dzieci, organizację wycieczki.  

Źródło informacji: www.orlendarserca.pl

Dotacje z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Regionalny Konkurs Grantowy

Konkurs przeznaczony jest dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów 
kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych, które chcą założyć organizację 
pozarządową. Miejscem realizacji są tereny wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które dotyczą m.in: 
stworzenia młodzieży warunków do rozwoju zainteresowań, doskonalenia umiejętności 

efektywnego uczenia się młodych ludzi, kształcenia umiejętności organizowania lokalnych 
imprez np. kulturalnych, zachęcania młodych osób do aktywnego działania na rzecz 
własnej np. gminy.

Maksymalna kwota dotacji to 7 tys. zł, przy czym projekty muszą trwać minimum 6 
miesięcy.

Źródło informacji: www.pafw.pl

Dobra praktyka

Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne w Kamieniu Krajeńskim zrealizowało projekt pt: 
„Strzelnica reaktywacja”. Celem projektu było wznowienie działalności lokalnej strzelnicy, 
poznanie historii tego obiektu oraz powołanie Młodzieżowego Bractwa Kurkowego. 
Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzono wywiady ze starszymi mieszkańcami 
Kamienia Krajeńskiego, poszukiwano dokumentacji zdjęciowej tego miejsca z okresu 
przedwojennego.  W działania projektowe zaangażowano także władze lokalne. Wysokość 
do�nansowania projektu wyniosła 6,1 tys. zł.

Rozdział II. Dotacje z urzędu

Drugim ważnym źródłem wsparcia działalności organizacji są dotacje przekazywane przez 
instytucje administracji publicznej (np. ministerstwa), jednostki samorządu terytorialnego 
(np. urzędy marszałkowskie) oraz instytucje państwowe (np. Narodowy Bank Polski).

Zakres tematyczny projektów współ�nansowanych przez wspomniane instytucje jest 
bardzo zróżnicowany i dotyczy m.in: edukacji ekonomicznej, obywatelskiej, historycznej 
i prozdrowotnej.

Dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Departament Pożytku Publicznego 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dotacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Dotacje Narodowego Banku Polskiego,

Dotacje Banku Gospodarska Krajowego - Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, 

Dotacje Urzędów Miast i Starostw Powiatowych,

Dotacje w ramach tzw. Trybu uproszczonego.

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

W ramach dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspierane są zdania 
dotyczące m.in.: upowszechniania kultury �zycznej i sportu, przeciwdziałania narkomanii, 
wspierania pracy wychowawczej z młodzieżą, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, 
do�nansowania wkładu własnego. 

Wysokość do�nansowania jest zróżnicowana i zależy od tematyki konkursu. Oferenci mają 
możliwość wniesienia poza�nansowego wkładu własnego w wysokości do 10% kosztów 
całkowitych zadnia. 

Z dotacji Województwa mogą być także pokryte koszty administracyjne (m.in. obsługa 
księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń) do 
wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu, wyposażenia i inwestycji do 
wysokości 30% dotacji.

Nabór wniosków prowadzony jest na początku każdego roku kalendarzowego.
Źródło informacji: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin realizowało projekt pt: „Wychowanie 
przez kulturę”.  W ramach tego projektu 135 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Kowalkach wyjechało do muzeum i teatru w Toruniu. Na realizację tego projektu 
Stowarzyszenie otrzymałoz Urzędu Marszałkowskiego 5,3 tys. zł.

Dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wsparcie �nansowe adresowane jest do organizacji spoza sektora �nansów publicznych, 
których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób 
niepełnosprawnych.

Priorytetowo są traktowane projekty przewidujące włączanie społeczne osób 
niepełnosprawnych poprzez: organizację imprez i obozów sportowych o charakterze 
integracyjnym [1.], promocję zachowań prozdrowotnych [2.], propagowanie sportu  [3.],  
promocję wolontariatu w sporcie [4.].

Kosztorys zadania o do�nansowanie, o które ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać 
udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie 
mniejszej niż 20% całości kosztów zadania.

Informacji o aktualnym wniosków publikowane są stronie internetowej Ministerstwa.

Źródło informacji: www.msit.gov.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Latorośl ze Stalowej Woli zrealizowało projekt pn: "I Podkarpacki 
Memoriał Pływacki im. Bł. Jana Pawła II". W ramach projektu przeprowadzono zawody 
pływackie, w których wzięli udział m.in.: uczniowie ze szkół integracyjnych oraz klubów 
sportowych z terenu diecezji sandomierskiej. Na realizację projektu Stowarzyszenie 
otrzymało dotację w wysokości 15 tys. złotych.

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Departament Pożytku 
Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

W programie FIO wyróżniono cztery obszary priorytetowe, które podlegają wsparciu 
�nansowemu: Aktywni, świadomi obywatele, Aktywne wspólnoty lokalne [1.], Sprawne 
organizacje pozarządowew dobrym państwie [2.], Integracja i aktywizacja społeczna. 
Zabezpieczenie społeczne [3.], Rozwój przedsiębiorczości społecznej [4.].

Wielkość kwoty do�nansowania określona jest na trzech poziomach:

 .  Od 10 tys. zł do 40 tys. złotych włącznie: poziom wkładu własnego  
    �nansowy/nie�nansowy wynosi 10%.

 .  Od 40 tys. do 150 tys. złotych włącznie: poziom wkładu własnego 
    �nansowego wynosi 10 %.
 .  Od 150 tys. zł do 200 tys. złotych włącznie: 
    poziom wkładu własnego �nansowego wynosi 20%.

Nabór wniosków prowadzony jest od stycznia do lutego każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.pozytek.gov.pl

Dobra praktyka

Fundacja Psy Dzieciom z Elbląga w roku 2011 zrealizowała projekt pt: „Bezpiecznie 
z psem”. Uczestnikami projektu było 320 dzieci, dla których przeprowadzono zajęcia 
edukacyjne dotyczące m.in: właściwego zachowania się w sytuacji spotkania z agresy-
wnym psem oraz opieki nad psem.

Każdy uczestników projektu otrzymał gadżety odblaskowe, broszurę informacyjno- 

edukacyjną utrwalającą poznany w trakcie zajęć materiał. Na zrealizowanie projektu 
Fundacja otrzymała 40 tys. złotych.

Dotacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co roku zaprasza organizacje pozarządowe do udziału 
w konkursie w ramach, którego wspierane są działania z zakresu m.in.: edukacji globalnej*. 

Przekazywane dotacje służą realizacji projektów polegających m.in.: na przeprowadzeniu 
szkoleń, warsztatów, seminariów dotyczących tematów, które obejmuje edukacja 
globalna.

W ramach konkursu mogą być również realizowane działania promujące edukację 
globalną.

Odbiorcami działań projektowych są różne grupy społeczne w tym: nauczyciele, młodzież 
oraz studenci.

Minimalna kwota dotacji wynosi 80 tys. złotych natomiast maksymalna 500 tys. złotych. 
Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wkład własny o charakterze rzeczowym, 
osobowym lub �nansowym.

Bieżących informacji na temat konkursów z zakresu edukacji globalnej należy szukać na 
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Konkursy”.

Źródło informacji: www.msz.gov.pl

* Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania młodych ludzi, która 
rozszerza ich wiedzę przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej 
głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczących 
całej ludzkości.

Dobra praktyka

„Lokalna Edukacja Globalna” to tytuł ogólnopolskiego projektu realizowanego przez 
Fundację Nowe Media. W ramach projektu przewidziano uruchomienie Akademii Anima-
torów Lokalnej Edukacji Globalnej. Celem Akademii jest wykształcenie animatorów, którzy 
będą prowadzić zajęcia w szkołach dotyczące praw człowieka, wielokulturowości oraz 
zrównoważonego rozwoju. W projekcie uwzględniono także przeprowadzenie konkursu 
na najlepszą prezentację multimedialną podejmującą tematykę edukacji globalnej. Na 
realizację przedsięwzięcia przeznaczono nieco ponad 91 tys. złotych.

Dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podmiotami uprawnionym do składania wniosków są m.in.: organizacje pozarządowe, 
które zajmują się podnoszeniem świadomości ekologicznej oraz kształtowaniem postaw 
ekologicznych.

Proponowane przez NFOŚ wsparcie �nansowe dotyczy realizacji projektów polegających 
na: opracowaniu i wdrożeniu programów w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz 
kampanii informacyjnych [1.], przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów, konkursów, i innych 
przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną [2.], działaniach z zakresu 
pro�laktyki zdrowotnej dziecii młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia 
standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe [3.].

Maksymalny poziom do�nansowania wynosi 85% kosztów kwali�kowanych, natomiast 
minimalna kwota do�nansowania wynosi 100 tys. zł. 

Nabór wniosków rozpoczyna się najczęściej w kwietniu danego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.edukacja.nfosigw.gov.pl/aktualnosci/

Dobra praktyka

Federacja Banków Żywności przygotowała projekt „Nie marnuj jedzenia! Myśl 
ekologicznie”,w ramach którego przygotowano m.in.: specjalną stronę internetową 
dotyczącą problematyki marnotrawienia żywności na świecie. Celem projektu jest przede 
wszystkim promocja właściwych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 
racjonalnego korzystania z produktów żywnościowych.

Dotacje Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski wspiera przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są m.in.: 
organizacje pozarządowe. Zgodnie z regulaminem do�nansowaniu polegają działania 
edukacyjne w tym szczególności: szkolenia, konferencje, seminaria, które tematycznie są 
związane z priorytetami tematycznymi NBP na dany rok kalendarzowy. 

Wśród kosztów współ�nansowanych przez NBP znajdują się w m.in.: koszty osobowe 
związane z koordynowaniem projektu, jego rozliczeniem [1.], honoraria autorskie, koszty 
administracyjne [2.], koszty nagród [3.]: koszty produkcyjne – m.in.: koszty druku, papieru, 
składu, łamania, montażu [4.].  koszty informacyjne – m.in.: koszty działań związanych 
z informowaniem o projekcie edukacyjnym i jego promowaniem [5.].

Aby ubiegać się o do�nansowanie projektów, należy wypełnić zamieszczony formularz 
wniosku i przesłać go w formie papierowej do właściwego terytorialnie Oddziału 
Okręgowego NBP (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, 
Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra).

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 30 tys. złotych. Wymagany jest wkład własny, choć 
jego wysokość nie jest określona. Wkład własny powinien mieć wymiar �nansowy. 

Wnioski należy składać na minimum dwa miesiące przed planowaną datą 
rozpoczęcia realizacji projektu i ponoszenia wydatków po stronie NBP.

Źródło informacji: www.nbp.pl

Dobra praktyka

Fundacja na Rzecz Kobiet „JA KOBIETA” z Warszawy dzięki do�nansowaniu Narodowego 
Banku Polskiego realizuje projekt edukacyjny „Finanse na 50 plus”. Głównym celem 
projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu �nansowemu osób w wieku 50+.  W ramach 
projektu uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, przydatne w ich codziennym 
życiu. W sposób szczególny poznają funkcjonowanie internetu i nowoczesnych 
technologii w odniesieniu do tematyki �nansów domowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego Dotacje Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego

Fundacja wspiera projekty, których odbiorcami są dzieci w wieku 2-5 lat oraz ich 
rodziny/opiekunowie zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców.

Do�nansowanie uzyskają te projekty, które koncentrują się na inicjatywach edukacyjnych 
skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 10 tys. zł. Wkład własny podmiotu aplikującego o 
dotację musi wynieść co najmniej 10% wartości do�nansowania. 

Nabór wniosków prowadzony jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.
Źródło informacji: www.fundacjasteczkowskiego.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” 
z Michałowa we współpracy z przedszkolem oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy 
Knyszyńskiej realizują projekt pt: „Krasnoludki przyrody”. Poprzez projekt wnioskodawca 
chce zainteresować dzieci tematem ekologii i natury. Wskazać także, że tereny leśne mogą 
być miejscem odpoczynku, zabawy i rozwoju intelektualnego. Ponadto działania projek-

towe mają zachęcić dzieci do kreatywnego badania przyrody.

Dotacje Urzędów Miast i Starostw Powiatowych

Wśród źródeł wsparcia �nansowego ważne miejsce zajmują dotacje przekazywane przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 

W sposób szczególny warto zwrócić uwagę na dotacje urzędów miast, urzędów gmin, 
starostw powiatowych. W ramach dotacji instytucji samorządowych istnieje możliwość 
realizacji projektów z obszaru kultury, turystyki oraz sportu. 

Konkursy ogłaszane są z początkiem każdego roku kalendarzowego. Szczegółowych 
informacji o naborach wniosków należy szukać na stronach internetowych instytucji 
samorządowych właściwych dla miejsca działalności organizacji pozarządowej.

Tryb uproszczony

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako 
uzupełnienie konkursów ogłaszanych dla organizacji pozarządowych przez jednostki 
samorządu terytorialnego [np. urzędy gminy, starostwa powiatowe]. 

Z trybu uproszczonego można skorzystać w następujących przypadkach: kiedy realizację 
danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach [1.], kiedy 
termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, czyli okres przed rozstrzygnięciem 
konkursów [2.], kiedy zadanie stanowiące przedmiot wniosku w trybie uproszczonym 
wykracza poza ramy zadań określonychw poszczególnych konkursach [3.]. 

Wysokość do�nansowania lub �nansowania zadania publicznego przez organizację nie 
przekracza kwoty 10  tys. zł. Zadanie publiczne ma być zrealizowane w  okresie nie 
dłuższym niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 
20 tys. zł. dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

Źródło informacji: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Rozdział III. Inni grantodawcy

Polskie organizacje non-pro�t mogą także korzystać ze wsparcia �nansowego oferow-
anego przez instytucje europejskie np. Komisja Europejska, państwa które na mocy umów 
m.in.: z rządem uruchomiły w Polsce własne programy wsparcia ngo, np. Szwajcarski Grant 
Blokowy. Aplikowanie o wsparcie �nansowe odbywa się na podobnych zasadach jakie 
obowiązują w innych instytucjach, które  na co dzień dotują organizacje pozarządowe.

Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!” 

Szwajcarski Grant Blokowy - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, 

Dotacje Programu Grundtvig, 

Dotacje Funduszu Społecznego Notariatu,

Granty Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego,

Dotacje Programu Młodzież w Działaniu.

Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

W konkursie mogą wziąć udział: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, biblioteki, domy kultury, 
domy dziecka, grupy nieformalne.

Głównymi celami programu jest: minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci 
[1.], edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej [2.], aktywizacja 
społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym [3.], elementy edukacji 
ekologicznej [4.]. 

Dodatkowo, wnioskodawcy w trakcie realizacji projektu muszą zapewnić dzieciom 
i młodzieży pełnowartościowe posiłki.

Wnioskodawca zobowiązany jest również do nawiązania współpracy z przynajmniej 
jednym sponsorem, który zapewni wkład własny. Maksymalna kwota do�nansowania 
wynosi do 6 tys. zł. 

Aktualne informacje na temat naborów wniosków dostępne są na stronie internetowej 
grantodawcy.

Źródło informacji: www.podzielsieposilkiem.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu nad Wisłą prowadzi świetlicę dla dzieci. 
W ramach projektu „Trzymaj formę ponad normę” prowadzono zajęcia edukacyjne 

dotyczące: prawidłowego odżywiania, zbilansowanej diety oraz aktywnego stylu życia. 
Dzieci zostały włączone w przygotowanie posiłków, na które składały się produkty 
mleczne, zbożowe, ryby, owoce i warzywa.  Podczas zajęć dzieci tworzyły piramidę 
żywności, kąciki tematyczne dotyczące higieny. Zorganizowane zostały również dyskusje 
i pogadanki, na temat wpływu ziół i spacerów na zdrowie.

Szwajcarki Grant Blokowy-Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Głównymi obszarami tematycznymi, wspieranymi przez Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych są: edukacja obywatelska [1.], działania kontrolne [2.], partycypacja 
w polityce publicznej [3.].  

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki są organizacje pozarządowe, które 
nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i ich 
rejestracja nastąpiła w Polsce na co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosków.

Grant blokowy składa się z dwóch części: a.) projekty małe oraz b.) projekty duże.

            A.  W ramach projektów małych kwota do�nansowania wynosi: od 10 tys. CHF
 do 60 tys. CHF. Wymagany wkład własny, który został określony na poziomie
 10% całkowitych kosztów kwali�kowalnych projektu (w tym min. 2% wkładu
 �nansowego i max. 8% wkładu rzeczowego).

Termin II edycji naboru wniosków mija 27 czerwca 2012. Jednocześnie ostatni nabór 
wniosków planowany jest I kwartał 2013.

            B. W projektach dużych kwota do�nansowania wynosi: od 10 tys. CHF do 250 tys. 
 CHF. Wymagany wkład własny, który został określony na poziomie 10% 
 całkowitych kosztów kwali�kowalnych projektu (w tym min. 2% wkładu 
 �nansowego i max. 8% wkładu rzeczowego). Projekty należy zrealizować do dnia 
 30 września 2014 roku.

Kolejny nabór wniosków w ramach projektów dużych nastąpi w III kwartale 2012.

Źródło informacji: www.swissgrant.pl

Dobra praktyka

Fundacja Dobrego Odbioru realizuje projekt polegający na opracowaniu i wdrożeniu 
portalu edukacji medialnej Civilia.pl. W ramach projektu badany będzie sposób 
konstruowania przekazu medialnego, procesy   jego przetwarzania i metody jego 
„podawania” opinii publicznej. Portal ma być również miejscem dyskusji nad rolą i stanem 

mediów m.in.: w Polsce. 

Program Grundtvig 

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę 
w tym obszarze na poziomie europejskim. Skierowany jest do różnego typu instytucji [np. 
organizacje pozarządowe] zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich 
słuchaczy i pracowników.

Grupami szczególnie wspieranymi przez Program Grundtvig są: osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwali�kacjach, a także 
zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Do obszarów tematycznych wspieranych przez Grundtviga należą m.in.: uczenie się osób 
w starszym wieku, edukacja międzypokoleniowa, edukacja rodziców.

Program składa się z dwóch części: Akcje zdecentralizowane, zarządzane przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, np. projekty wolontariatu seniorów 
rozwijające zainteresowania seniorów [1.], Akcje scentralizowane, zarządzane przez 
Komisję Europejską, np. projekty wielostronne [2.].

Wysokość do�nansowania uzależniona jest m.in.: od zaplanowanej liczby wyjazdów 
uczestników projektu, długości pobytu itp. 

W Akcjach zdecentralizowanych nie jest wymagany wkład własny, natomiast w Akcjach 
scentralizowanych wymagany jest wkład własny na poziomie 25 %.

Źródło informacji: www.grundtvig.org.pl

Dobra praktyka

Akademia Pełni Życia z Krakowa realizuje projekt międzynarodowy "Bikes and friends - 
Rowery i przyjaciele". Głównym celem projektu jest promowanie wykorzystywania 
rowerów jako środka transportu i rekreacji oraz jako "pretekstu" dla edukacji i wymiany 
międzynarodowej pomiędzy seniorami. Projekt ma umożliwić seniorom wykonywanie 
pracy wolontariackiej w kraju partnerskim,a przez to dać im możliwość wymiany wiedzy 
i doświadczeń z rówieśnikami za granicą oraz szanse do rozwoju trwałej współpracy 
pomiędzy organizacjami partnerskimi.

Fundusz Społeczny Notariatu

Fundusz Społeczny Notariatu został powołany przez Krajową Radę Notarialną. Fundusz 

wspiera organizacje pozarządowe, które: uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 
miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego [1.], działają nie dla osiągnięcia zysku 
lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe [2.].

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluc-
zeniem społecznym dzieci i młodzieży.

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny. Koszty 
administracyjne �nansowane w ramach dotacji nie mogą przekraczać 10% dotacji.

Komisja Oceniająca zazwyczaj do do�nansowania rekomenduje 5 najlepszych spośród 
zgłoszonych wniosków.

Nabór projektów prowadzony jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.fundusznotariatu.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenia „Na Tak” z Poznania zrealizowało projekt „Otwarta Droga. Wieloaspek-
towe wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”.

Na przedsięwzięcie składały się trzy elementy: zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci prowad-
zone metodą komunikacji alternatywnej [1.], zajęcia na basenie przeznaczone dla dzieci 
z zespołem Downa [2.], letni obóz rehabilitacyjny [3.]. Projekt został zrealizowany 
w okresie od marca do sierpnia 2011 roku.
Granty Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym to główny obszar wsparcia 
�nansowego udzielanego przez Stowarzyszenia PBD innym organizacjom non-pro�t. 
Projektodawca zobowiązany jest wnieść 50% wkład własny (�nansowy, rzeczowy, 
osobowy). Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy. Regulamin konkursu 
nie określa dolnej ani górnej wysokości dotacji. Pula środków przeznaczonych na konkurs 
w roku 2012 wyniosła 20 tys. złotych. Nabór wniosków prowadzony jest najczęściej 
w pierwszej połowie roku.

Źródło informacji: www.pbd.org.pl

Dotacje Programu Młodzież w Działaniu

Program Młodzież w Działaniu to program �nansowany ze środków Unii Europejskiej, 
który w Polsce jest wdrażany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Polska Narodowa 
Agencja Programu “Młodzież w działaniu” z siedzibą w Warszawie.

Dzięki Programowi młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać 
umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

W sposób szczególny organizacjom pozarządowym warto polecić tzw. Podakcję 1.2 
„Inicjatywy Młodzieżowe”. W ramach Podakcji 1.2 projekt w całości przygotowywany jest 
przez nieformalną grupę młodzieży np. sympatyków danej organizacji.  Grupa młodych 
ludzi odpowiedzialna jest zarówno za przygotowanie projektu, realizację oraz jego 
rozliczenie. Organizacja pozarządowa spełnia tylko rolę pomocniczą polegającą na 
udostępnieniu konta, na które zostaną przekazane środki �nansowe.

Przygotowany projekt musi odnosić się do życia społeczności lokalnej, w której żyją młodzi 
ludzie. Powinien zmieniać coś w lokalnej rzeczywistości, odpowiadać na potrzeby 
najbliższego środowiskai poprawiać jakość życia członków lokalnej społeczności. 
Przedsięwzięcie może mieć charakter krajowy jaki i międzynarodowy.

W ramach Krajowych Inicjatywy Młodzieżowych grupa nieformalna na realizację swojego 
projektu otrzymuje kwotę w wysokości 4.6 tys. euro, natomiast na realizację 
Międzynarodowych Inicjatywy Młodzieżowych grupa nieformalna może otrzymać 6.8 tys. 
euro. Wymagane jest zaangażowanie środków własnych, choć ich procentowy udział nie 
jest określony.

W każdym roku kalendarzowym wyznaczone są trzy terminy składania wniosków.

Źródło informacji: www.mlodziez.org.pl

Dobra praktyka

Nieformalna Grupa „Psia Brać” pracująca na co dzień wolontariacko w schronisku w 
Skierniewicach postanowiła podzielić się swoją pasją do czworonogów. Istotą projektu 
było propagowanie działalności na rzecz bezdomnych zwierząt i uwrażliwienie 
społeczeństwa na problem porzucania zwierząt przez ich właścicieli. Głównym wydarze-
niem projektu był happening, który odbył się na skierniewickim rynku. Podczas happenigu 
przeprowadzono bezpłatne konsultacje weterynaryjne i dyskusje na temat odpowiedzial-
nej opieki nad zwierzętami. Projekt trwał od 1 czerwca 2011 do 1 grudnia 2011. 

Gdzie szukać informacji o dotacjach, grantach przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych?
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W województwie kujawsko-pomorskim działa co najmniej kilka punktów informacji 
o funduszach przeznaczonych m.in.: dla organizacji pozarządowych. W sposób szczególny 
informowaniem w zakresie �nansowych instrumentów wsparcia organizacji 
pozarządowych pochodzących zarówno funduszy europejskich oraz innych źródeł 
zajmuje się w naszym województwie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 
w Toruniu. 

Drugą instytucją, do której warto zwrócić się o pomoc w znalezieniu grantów i dotacji dla 
ngo jest Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej również z siedzibą w Toruniu. 

Pytania dotyczące funduszy na rozwój działalności organizacji pozarządowych można 
kierować do obu instytucji zarówno telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektron-
icznej.

Wartościowym źródłami informacji ułatwiającymi znalezienie funduszy zewnętrznych są 
także strony internetowe instytucji, organizacji, które przekazują dotacje i  granty na ngo.

Jednocześnie dużą popularnością wśród przedstawicieli III sektora cieszy się strona 
internetowa www.ngo.pl, na której zamieszczono specjalną zakładkę pt: „Termin ucieka” 
zawierającą m.in.: kalendarium terminów konkursów o dotacje i granty dla organizacji 
non-pro�t.  

Dane teleadresowe Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu: 
tel./fax 56 652 11 21, e-mail: rcie@rcie.torun.pl, 
adres siedziby: Mostowa 27, Toruń.

Dane teleadresowe Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu:
tel./fax 56 651 82 78, e-mail: biuro@rces.torun.pl, 
adres siedziby: Szewska 17, Toruń.

 

Rozdział III. Inni grantodawcy

Polskie organizacje non-pro�t mogą także korzystać ze wsparcia �nansowego ofero-
wanego przez instytucje europejskie np. Komisja Europejska, państwa które na mocy 
umów m.in.: z rządem uruchomiły w Polsce własne programy wsparcia ngo, np. Szwajcar-
ski Grant Blokowy. Aplikowanie o wsparcie �nansowe odbywa się na podobnych zasadach 
jakie obowiązują w innych instytucjach, które na co dzień dotują organizacje poza- 
rządowe.

Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

W konkursie mogą wziąć udział: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, biblioteki, domy kultury, 
domy dziecka, grupy nieformalne.

Głównymi celami programu jest: minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci 
[1.], edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej [2.], aktywizacja 
społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym [3.], elementy edukacji 
ekologicznej [4.]. 

Dodatkowo, wnioskodawcy w trakcie realizacji projektu muszą zapewnić dzieciom 
i młodzieży pełnowartościowe posiłki.

Wnioskodawca zobowiązany jest również do nawiązania współpracy z przynajmniej 
jednym sponsorem, który zapewni wkład własny. Maksymalna kwota do�nansowania 
wynosi do 6 tys. zł. 

Aktualne informacje na temat naborów wniosków dostępne są na stronie internetowej 
grantodawcy.

Źródło informacji: www.podzielsieposilkiem.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu nad Wisłą prowadzi świetlicę dla dzieci. 
W ramach projektu „Trzymaj formę ponad normę” prowadzono zajęcia edukacyjne 
dotyczące: prawidłowego odżywiania, zbilansowanej diety oraz aktywnego stylu życia. 
Dzieci zostały włączone w przygotowanie posiłków, na które składały się produkty 
mleczne, zbożowe, ryby, owoce i warzywa.  Podczas zajęć dzieci tworzyły piramidę 
żywności, kąciki tematyczne dotyczące higieny. Zorganizowane zostały również dyskusje 
i pogadanki, na temat wpływu ziół i spacerów na zdrowie.

Szwajcarki Grant Blokowy-Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Głównymi obszarami tematycznymi, wspieranymi przez Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych są: edukacja obywatelska [1.], działania kontrolne [2.], partycypacja 
w polityce publicznej [3.].  

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki są organizacje pozarządowe, które 
nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i ich 
rejestracja nastąpiła w Polsce na co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosków.

Grant blokowy składa się z dwóch części: a.) projekty małe oraz b.) projekty duże.

            A.  W ramach projektów małych kwota do�nansowania wynosi: od 10 tys. CHF
 do 60 tys. CHF. Wymagany wkład własny, który został określony na poziomie
 10% całkowitych kosztów kwali�kowalnych projektu (w tym min. 2% wkładu
 �nansowego i max. 8% wkładu rzeczowego).

Termin II edycji naboru wniosków mija 27 czerwca 2012. Jednocześnie ostatni nabór 
wniosków planowany jest I kwartał 2013.

            B. W projektach dużych kwota do�nansowania wynosi: od 10 tys. CHF do 250 tys. 
 CHF. Wymagany wkład własny, który został określony na poziomie 10% 
 całkowitych kosztów kwali�kowalnych projektu (w tym min. 2% wkładu 
 �nansowego i max. 8% wkładu rzeczowego). Projekty należy zrealizować do dnia 
 30 września 2014 roku.

Kolejny nabór wniosków w ramach projektów dużych nastąpi w III kwartale 2012.

Źródło informacji: www.swissgrant.pl

Dobra praktyka

Fundacja Dobrego Odbioru realizuje projekt polegający na opracowaniu i wdrożeniu 
portalu edukacji medialnej Civilia.pl. W ramach projektu badany będzie sposób 
konstruowania przekazu medialnego, procesy   jego przetwarzania i metody jego 
„podawania” opinii publicznej. Portal ma być również miejscem dyskusji nad rolą i stanem 
mediów m.in.: w Polsce. 

Program Grundtvig 

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę 
w tym obszarze na poziomie europejskim. Skierowany jest do różnego typu instytucji [np. 

organizacje pozarządowe] zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich 
słuchaczy i pracowników.

Grupami szczególnie wspieranymi przez Program Grundtvig są: osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwali�kacjach, a także 
zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Do obszarów tematycznych wspieranych przez Grundtviga należą m.in.: uczenie się osób 
w starszym wieku, edukacja międzypokoleniowa, edukacja rodziców.

Program składa się z dwóch części: Akcje zdecentralizowane, zarządzane przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, np. projekty wolontariatu seniorów 
rozwijające zainteresowania seniorów [1.], Akcje scentralizowane, zarządzane przez 
Komisję Europejską, np. projekty wielostronne [2.].

Wysokość do�nansowania uzależniona jest m.in.: od zaplanowanej liczby wyjazdów 
uczestników projektu, długości pobytu itp. 

W Akcjach zdecentralizowanych nie jest wymagany wkład własny, natomiast w Akcjach 
scentralizowanych wymagany jest wkład własny na poziomie 25 %.

Źródło informacji: www.grundtvig.org.pl

Dobra praktyka

Akademia Pełni Życia z Krakowa realizuje projekt międzynarodowy "Bikes and friends - 
Rowery i przyjaciele". Głównym celem projektu jest promowanie wykorzystywania 
rowerów jako środka transportu i rekreacji oraz jako "pretekstu" dla edukacji i wymiany 
międzynarodowej pomiędzy seniorami. Projekt ma umożliwić seniorom wykonywanie 
pracy wolontariackiej w kraju partnerskim,a przez to dać im możliwość wymiany wiedzy 
i doświadczeń z rówieśnikami za granicą oraz szanse do rozwoju trwałej współpracy 
pomiędzy organizacjami partnerskimi.

Fundusz Społeczny Notariatu

Fundusz Społeczny Notariatu został powołany przez Krajową Radę Notarialną. Fundusz 
wspiera organizacje pozarządowe, które: uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 
miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego [1.], działają nie dla osiągnięcia zysku 
lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe [2.].

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wyklu-
czeniem społecznym dzieci i młodzieży.

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny. Koszty 

administracyjne �nansowane w ramach dotacji nie mogą przekraczać 10% dotacji.

Komisja Oceniająca zazwyczaj do do�nansowania rekomenduje 5 najlepszych spośród 
zgłoszonych wniosków.

Nabór projektów prowadzony jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.fundusznotariatu.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenia „Na Tak” z Poznania zrealizowało projekt „Otwarta Droga. Wieloaspek-
towe wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”.

Na przedsięwzięcie składały się trzy elementy: zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci prowa-
dzone metodą komunikacji alternatywnej [1.], zajęcia na basenie przeznaczone dla dzieci 
z zespołem Downa [2.], letni obóz rehabilitacyjny [3.]. Projekt został zrealizowany 
w okresie od marca do sierpnia 2011 roku.

Granty Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym to główny obszar wsparcia �nanso- 
wego udzielanego przez Stowarzyszenia PBD innym organizacjom non-pro�t. 

Projektodawca zobowiązany jest wnieść 50% wkład własny (�nansowy, rzeczowy, 
osobowy). Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy. Regulamin konkursu 
nie określa dolnej ani górnej wysokości dotacji. Pula środków przeznaczonych na konkurs 
w roku 2012 wyniosła 20 tys. złotych. Nabór wniosków prowadzony jest najczęściej 
w pierwszej połowie roku.

Źródło informacji: www.pbd.org.pl

Dotacje Programu „Młodzież w działaniu“

Program „Młodzież w działaniu” to program �nansowany ze środków Unii Europejskiej, 
który w Polsce jest wdrażany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Polska Narodowa 
Agencja Programu „Młodzież w działaniu” z siedzibą w Warszawie.

Dzięki Programowi młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać 
umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

W sposób szczególny organizacjom pozarządowym warto polecić tzw. Podakcję 1.2 
„Inicjatywy Młodzieżowe”. W ramach Podakcji 1.2 projekt w całości przygotowywany jest 

przez nieformalną grupę młodzieży np. sympatyków danej organizacji.  Grupa młodych 
ludzi odpowiedzialna jest zarówno za przygotowanie projektu, realizację oraz jego 
rozliczenie. Organizacja pozarządowa spełnia tylko rolę pomocniczą polegającą na 
udostępnieniu konta, na które zostaną przekazane środki �nansowe.

Przygotowany projekt musi odnosić się do życia społeczności lokalnej, w której żyją młodzi 
ludzie. Powinien zmieniać coś w lokalnej rzeczywistości, odpowiadać na potrzeby 
najbliższego środowiskai poprawiać jakość życia członków lokalnej społeczności. 
Przedsięwzięcie może mieć charakter krajowy jaki i międzynarodowy.

W ramach Krajowych Inicjatywy Młodzieżowych grupa nieformalna na realizację swojego 
projektu otrzymuje kwotę w wysokości 4.6 tys. euro, natomiast na realizację 
Międzynarodowych Inicjatywy Młodzieżowych grupa nieformalna może otrzymać 6.8 tys. 
euro. Wymagane jest zaangażowanie środków własnych, choć ich procentowy udział nie 
jest określony.

W każdym roku kalendarzowym wyznaczone są trzy terminy składania wniosków.

Źródło informacji: www.mlodziez.org.pl

Dobra praktyka

Nieformalna Grupa „Psia Brać” pracująca na co dzień wolontariacko w schronisku w 
Skierniewicach postanowiła podzielić się swoją pasją do czworonogów. Istotą projektu 
było propagowanie działalności na rzecz bezdomnych zwierząt i uwrażliwienie 
społeczeństwa na problem porzucania zwierząt przez ich właścicieli. Głównym wydarze-
niem projektu był happening, który odbył się na skierniewickim rynku. Podczas happenigu 
przeprowadzono bezpłatne konsultacje weterynaryjne i dyskusje na temat odpowiedzial-
nej opieki nad zwierzętami. Projekt trwał od 1 czerwca 2011 do 1 grudnia 2011. 

Gdzie szukać informacji o dotacjach, grantach przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych?

W województwie kujawsko-pomorskim działa co najmniej kilka punktów informacji 
o funduszach przeznaczonych m.in.: dla organizacji pozarządowych. W sposób szczególny 
informowaniem w zakresie �nansowych instrumentów wsparcia organizacji 
pozarządowych pochodzących zarówno funduszy europejskich oraz innych źródeł 

zajmuje się w naszym województwie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 
w Toruniu. 

Drugą instytucją, do której warto zwrócić się o pomoc w znalezieniu grantów i dotacji dla 
ngo jest Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej również z siedzibą w Toruniu. 

Pytania dotyczące funduszy na rozwój działalności organizacji pozarządowych można 
kierować do obu instytucji zarówno telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej.

Wartościowym źródłami informacji ułatwiającymi znalezienie funduszy zewnętrznych są 
także strony internetowe instytucji, organizacji, które przekazują dotacje i  granty na ngo.

Jednocześnie dużą popularnością wśród przedstawicieli III sektora cieszy się strona 
internetowa www.ngo.pl, na której zamieszczono specjalną zakładkę pt: „Termin ucieka” 
zawierającą m.in.: kalendarium terminów konkursów na dotacje i granty przeznaczonych 
dla organizacji non-pro�t.  

Dane teleadresowe Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu: 
tel./fax 56 652 11 21, e-mail: rcie@rcie.torun.pl, 
adres siedziby: Mostowa 27, Toruń.
www.rcie.torun.pl

Dane teleadresowe Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu:
tel./fax 56 651 82 78, e-mail: biuro@rces.torun.pl, 
adres siedziby: Szewska 17, Toruń.
www.rces.torun.pl

 



4

Wstęp 

Skąd wziąć środki �nansowe na działalność organizacji pozarządowych? Takie pytanie 
stawiają sobie bardzo często przedstawiciele III sektora, ponieważ to od pozyskanych 
zewnętrznych środków  �nansowych najczęściej zależy dalsze istnienie oraz rozwój 
stowarzyszenia czy fundacji.

Warto podkreślić, że w Polsce organizacje pozarządowe mają duże możliwości ubiegania 
się o dotacje, które przekazywane są zarówno przez instytucje administracji publicznej, 
samorządy oraz fundacje działające przy dużych przedsiębiorstwach.

Pomimo tak znaczącej liczby różnych źródeł wsparcia organizacje pozarządowe rzadko z 
nich korzystają. Powodami, które najczęściej przyczyniają się do niskiej aktywności w 
zakresie pozyskiwania dotacji są trudności w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację 
oraz problemy w zapewnieniu wkładu własnego.

Jednocześnie istnieje duże zapotrzebowanie na aktualne materiały informacyjne, które w 
sposób przystępny przedstawiałby dostępne dla polskich organizacji pozarządowych 
dotacje na kontynuowanie i rozwijanie swojej działalności.

Przygotowana publikacja jest krótkim katalogiem po wybranych źródłach �nansowania, 
które są obecnie dostępne dla przedstawicieli szeroko rozumianego III sektora. W 
opracowaniu prezentowane są przede wszystkim dotacje i granty, które umożliwiają 
realizację małych i średnich projektów. 

Rozdział I. „Pozarządówka wspiera pozarządówkę”

W działalność III sektora w Polsce coraz bardziej angażują się m.in.: duże przedsiębiorstwa 
[banki, �rmy paliwowe, spożywcze]. Jednym ze sposób, poprzez który �rmy wiążą się z tym 
sektorem jest przekazywanie środków �nansowych dla organizacji pozarządowych. 
Przedsiębiorstwa czynią to najczęściej za pośrednictwem własnych fundacji, które przyna-
jmniej raz w roku ogłaszają nabory wniosków.

Zakres tematyczny ogłaszanych konkursów dotyczy zazwyczaj przedsięwzięć eduka-
cyjnych, kulturalnych i sportowych, których głównym bene�cjentem są dzieci oraz 
młodzież.

W tym rozdziale prezentujemy również Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która jest 
przykładem dużej organizacji pozarządowej bardzo mocno zaangażowanej we wsparcie III 
sektora.

Granty Fundacji Banku Zachodniego WBK

Dotacje Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA, 

Dotacje Fundacji Kronenberga, 

Granty Fundacji Orange,

Dotacje Fundacji Orlen Dar Serca, 

Dotacje z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Granty Fundacji Banku Zachodniego WBK

„Bank dziecięcych uśmiechów”.
Granty przekazywane organizacjom pozarządowym na projekty służące pomocy dzieciom 
z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Przedmiotem do�nansowania, zgodnie z regulaminem mogą być m.in.: kursy językowe, 
wycieczki [do 3 dni], konsultacje z psychologami, logopedami oraz innymi specjalistami.

Maksymalna kwota do�nansowania to 10 tys. zł. Wymagany jest wkład własny [np. 
�nansowy] określany względem całkowitej wartości projektu. Wysokość wkładu własnego 
nie jest precyzyjnie określona. Wciągu roku kalendarzowego nabór wniosków przeprow-
adzany jest dwukrotnie.

„Bank ambitnej młodzieży”
Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że 
od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich 

własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.
Grant może zostać wykorzystany na projekty dotyczące m.in.: organizacji imprez eduka-
cyjnych, szkoleń oraz kursów skierowanych do młodzieży między 13 a 26 rokiem życia.
Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 15 
tys. zł.
W ramach wnioskowanej kwoty nie można wliczyć wynagrodzenia koordynatorów 
projektu i członków organizacji. Wymagany jest wkład własny [np. �nansowy] określany 
względem całkowitej wartości projektu. Wysokość wkładu własnego nie jest precyzyjnie 
określona.

Źródło informacji: www.fundacja.bzwbk.pl

Dobra praktyka

Oratorium św. Dominika Savio zrealizowało projekt pt: „Razem jest Bosko”, który 
otrzymał do�nansowanie z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Banku 
Dziecięcych Uśmiechów”. Działania projektowe dotyczyły warsztatów teatralnych, 
wystawienia jasełek, wspólnego śpiewania kolęd, przygotowywania kartek, stroików 
i dekoracji świątecznych oraz wytapiania woskowych bożonarodzeniowych świeczek. 
Ponadto, bardzo ważnym punktem projektu była wspólna Wigilia i wyjazd do klasztoru 
w Czerwińsku. Fundacja BZ WBK wsparła Oratorium kwotą w wysokości 1,8 tys. zł.

Dotacje Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Fundacja przekazuje środki �nansowe w ramach dwóch konkursów:

I. Rozwijanie Aktywności Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży.

II. Wzbogacenie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i małych miastach. 

W ramach pierwszego konkursu Fundacja wspiera działania polegające na zorganizowanej 
opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dotacje mają służyć zwiększeniu 
samodzielności i aktywności społecznej tej grupy osób. Preferowane są projekty, których 
celem będzie uruchomienie regularnych form opieki nad dziećmi oraz stałych mecha-
nizmów wsparcia ich rodziców. 

Celem drugiego konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w 
małych miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Wsparcie �nansowe jest przekazywane 
na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowoczesne i skuteczne metody 
pracy z dziećmi i młodzieżą.  

Maksymalna wysokość dotacji dla obu konkursów wynosi 50 tys. złotych. Wymagany jest 
wkład własny na poziomie 10%. [środki pieniężne]. Jednocześnie w ramach przygo-

towywanego budżetu projektu, koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% 
całkowitej wysokości dotacji.

Terminy naborów wniosków dla pierwszego i drugiego konkursu publikowane są na 
stronie internetowej Fundacji. 
Źródło informacji: www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki" w Świebodzicach otrzymało dotację 
wysokości 15 tys. zł., na realizację projektu pt: „Kraina marzeń - świetlica 
terapeutyczno-opiekuńcza”. Uzyskane do�nansowanie zostało wykorzystane m.in.:  
zatrudnienie wychowawcy w prowadzonej przez Stowarzyszenie świetlicy 
terapeutyczno-opiekuńczej.

Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju 
lokalnego. Program kierowany jest do instytucji non-pro�t np. fundacje, stowarzyszenia.

Zgodnie z regulaminem w ramach przewidzianych obszarów programowych np. edukacja 
ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje wspierane są działania takie jak: warsztaty, 
szkolenia, konkursy i olimpiady. Wymagany jest wkład własny (�nansowy, rzeczowy), 
chociaż nie jest określona jego wysokość. Wkład własny liczony jest od całkowitej wartości 
projektu. Regulamin przyznawania dotacji nie określa także minimalnej oraz maksymalnej 
wielkości dotacji.

Aktualne informacje o m.in.: bieżących naborach wniosków prezentowane są stronie 
internetowej Fundatora. 

Źródło informacji: www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm

Dobra praktyka

Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii „Lajkonik” 
w Poznaniu otrzymało dotację wysokości 5 tys. zł. na realizację projektu „Lajkonik”. 
Odbiorcami projektu byli podopieczni Stowarzyszenia. W ramach projektu wolontariusze 
zmodernizowali plac ujeżdżeniowy na terenie stajni terapeutycznej, by poprawić tym 
samym bezpieczeństwo i warunki prowadzenia hipoterapii.

Granty Fundacji Orange

Fundacja Orange realizuje kilka programów grantowych, które skierowane są m.in.: do 
organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest „Akademia Orange”, w ramach której 
wspierane są przedsięwzięcia z obszaru szeroko rozumianej kultury. Grupą docelową 
projektów współ�nansowanych przez Fundację Orange są dzieci oraz młodzież.  

Preferowane są przedsięwzięcia promujące innowacyjne narzędzia i metody edukacji 
kulturalnej. Maksymalna kwota grantu wynosi 50 tys. złotych. Projektodawca zobowiązany 
jest wnieść wkład własny w wysokości 10% wartości całego projektu. Wkładem własnym 
mogą być środki �nansowe albo wkład rzeczowy (lokal, sprzęt, materiały). Dopuszczony 
jest również wkład osobowyw postaci kosztów pracy osób zatrudnionych przy realizacji 
projektu.

Nabór wniosków prowadzony jest w drugiej połowie każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.akademiaorange.pl
Dobra praktyka

Stowarzyszenie Miłośników Kultury z Marcinowa otrzymało do�nansowanie wysokości 
5 tys. zł na realizację projektu pt. „Dziady i Pradziady - tak żyli”. Projekt miał na celu 
popularyzację tradycyjnej kultury regionalnej poprzez organizację spotkań edukacyjno-
kulturalnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Dotacje Fundacji Orlen Dar Serca

Przekazywane przez Fundację wsparcie �nansowe ma formę darowizny, której średnia 
wielkość to 3 tys. złotych. Środki �nansowe przekazywane są zarówno dla osób prawnych 
np. stowarzyszenia oraz osób �zycznych. Wsparcie �nansowe może zostać przeznaczone 
na m.in.: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leczenia dzieci, organizację wycieczki.  

Źródło informacji: www.orlendarserca.pl

Dotacje z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Regionalny Konkurs Grantowy

Konkurs przeznaczony jest dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów 
kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych, które chcą założyć organizację 
pozarządową. Miejscem realizacji są tereny wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które dotyczą m.in: 
stworzenia młodzieży warunków do rozwoju zainteresowań, doskonalenia umiejętności 

efektywnego uczenia się młodych ludzi, kształcenia umiejętności organizowania lokalnych 
imprez np. kulturalnych, zachęcania młodych osób do aktywnego działania na rzecz 
własnej np. gminy.

Maksymalna kwota dotacji to 7 tys. zł, przy czym projekty muszą trwać minimum 6 
miesięcy.

Źródło informacji: www.pafw.pl

Dobra praktyka

Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne w Kamieniu Krajeńskim zrealizowało projekt pt: 
„Strzelnica reaktywacja”. Celem projektu było wznowienie działalności lokalnej strzelnicy, 
poznanie historii tego obiektu oraz powołanie Młodzieżowego Bractwa Kurkowego. 
Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzono wywiady ze starszymi mieszkańcami 
Kamienia Krajeńskiego, poszukiwano dokumentacji zdjęciowej tego miejsca z okresu 
przedwojennego.  W działania projektowe zaangażowano także władze lokalne. Wysokość 
do�nansowania projektu wyniosła 6,1 tys. zł.

Rozdział II. Dotacje z urzędu

Drugim ważnym źródłem wsparcia działalności organizacji są dotacje przekazywane przez 
instytucje administracji publicznej (np. ministerstwa), jednostki samorządu terytorialnego 
(np. urzędy marszałkowskie) oraz instytucje państwowe (np. Narodowy Bank Polski).

Zakres tematyczny projektów współ�nansowanych przez wspomniane instytucje jest 
bardzo zróżnicowany i dotyczy m.in: edukacji ekonomicznej, obywatelskiej, historycznej 
i prozdrowotnej.

Dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Departament Pożytku Publicznego 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dotacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Dotacje Narodowego Banku Polskiego,

Dotacje Banku Gospodarska Krajowego - Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, 

Dotacje Urzędów Miast i Starostw Powiatowych,

Dotacje w ramach tzw. Trybu uproszczonego.

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

W ramach dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspierane są zdania 
dotyczące m.in.: upowszechniania kultury �zycznej i sportu, przeciwdziałania narkomanii, 
wspierania pracy wychowawczej z młodzieżą, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, 
do�nansowania wkładu własnego. 

Wysokość do�nansowania jest zróżnicowana i zależy od tematyki konkursu. Oferenci mają 
możliwość wniesienia poza�nansowego wkładu własnego w wysokości do 10% kosztów 
całkowitych zadnia. 

Z dotacji Województwa mogą być także pokryte koszty administracyjne (m.in. obsługa 
księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń) do 
wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu, wyposażenia i inwestycji do 
wysokości 30% dotacji.

Nabór wniosków prowadzony jest na początku każdego roku kalendarzowego.
Źródło informacji: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin realizowało projekt pt: „Wychowanie 
przez kulturę”.  W ramach tego projektu 135 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Kowalkach wyjechało do muzeum i teatru w Toruniu. Na realizację tego projektu 
Stowarzyszenie otrzymałoz Urzędu Marszałkowskiego 5,3 tys. zł.

Dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wsparcie �nansowe adresowane jest do organizacji spoza sektora �nansów publicznych, 
których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób 
niepełnosprawnych.

Priorytetowo są traktowane projekty przewidujące włączanie społeczne osób 
niepełnosprawnych poprzez: organizację imprez i obozów sportowych o charakterze 
integracyjnym [1.], promocję zachowań prozdrowotnych [2.], propagowanie sportu  [3.],  
promocję wolontariatu w sporcie [4.].

Kosztorys zadania o do�nansowanie, o które ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać 
udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie 
mniejszej niż 20% całości kosztów zadania.

Informacji o aktualnym wniosków publikowane są stronie internetowej Ministerstwa.

Źródło informacji: www.msit.gov.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Latorośl ze Stalowej Woli zrealizowało projekt pn: "I Podkarpacki 
Memoriał Pływacki im. Bł. Jana Pawła II". W ramach projektu przeprowadzono zawody 
pływackie, w których wzięli udział m.in.: uczniowie ze szkół integracyjnych oraz klubów 
sportowych z terenu diecezji sandomierskiej. Na realizację projektu Stowarzyszenie 
otrzymało dotację w wysokości 15 tys. złotych.

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Departament Pożytku 
Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

W programie FIO wyróżniono cztery obszary priorytetowe, które podlegają wsparciu 
�nansowemu: Aktywni, świadomi obywatele, Aktywne wspólnoty lokalne [1.], Sprawne 
organizacje pozarządowew dobrym państwie [2.], Integracja i aktywizacja społeczna. 
Zabezpieczenie społeczne [3.], Rozwój przedsiębiorczości społecznej [4.].

Wielkość kwoty do�nansowania określona jest na trzech poziomach:

 .  Od 10 tys. zł do 40 tys. złotych włącznie: poziom wkładu własnego  
    �nansowy/nie�nansowy wynosi 10%.

 .  Od 40 tys. do 150 tys. złotych włącznie: poziom wkładu własnego 
    �nansowego wynosi 10 %.
 .  Od 150 tys. zł do 200 tys. złotych włącznie: 
    poziom wkładu własnego �nansowego wynosi 20%.

Nabór wniosków prowadzony jest od stycznia do lutego każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.pozytek.gov.pl

Dobra praktyka

Fundacja Psy Dzieciom z Elbląga w roku 2011 zrealizowała projekt pt: „Bezpiecznie 
z psem”. Uczestnikami projektu było 320 dzieci, dla których przeprowadzono zajęcia 
edukacyjne dotyczące m.in: właściwego zachowania się w sytuacji spotkania z agresy-
wnym psem oraz opieki nad psem.

Każdy uczestników projektu otrzymał gadżety odblaskowe, broszurę informacyjno- 

edukacyjną utrwalającą poznany w trakcie zajęć materiał. Na zrealizowanie projektu 
Fundacja otrzymała 40 tys. złotych.

Dotacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co roku zaprasza organizacje pozarządowe do udziału 
w konkursie w ramach, którego wspierane są działania z zakresu m.in.: edukacji globalnej*. 

Przekazywane dotacje służą realizacji projektów polegających m.in.: na przeprowadzeniu 
szkoleń, warsztatów, seminariów dotyczących tematów, które obejmuje edukacja 
globalna.

W ramach konkursu mogą być również realizowane działania promujące edukację 
globalną.

Odbiorcami działań projektowych są różne grupy społeczne w tym: nauczyciele, młodzież 
oraz studenci.

Minimalna kwota dotacji wynosi 80 tys. złotych natomiast maksymalna 500 tys. złotych. 
Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wkład własny o charakterze rzeczowym, 
osobowym lub �nansowym.

Bieżących informacji na temat konkursów z zakresu edukacji globalnej należy szukać na 
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Konkursy”.

Źródło informacji: www.msz.gov.pl

* Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania młodych ludzi, która 
rozszerza ich wiedzę przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej 
głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczących 
całej ludzkości.

Dobra praktyka

„Lokalna Edukacja Globalna” to tytuł ogólnopolskiego projektu realizowanego przez 
Fundację Nowe Media. W ramach projektu przewidziano uruchomienie Akademii Anima-
torów Lokalnej Edukacji Globalnej. Celem Akademii jest wykształcenie animatorów, którzy 
będą prowadzić zajęcia w szkołach dotyczące praw człowieka, wielokulturowości oraz 
zrównoważonego rozwoju. W projekcie uwzględniono także przeprowadzenie konkursu 
na najlepszą prezentację multimedialną podejmującą tematykę edukacji globalnej. Na 
realizację przedsięwzięcia przeznaczono nieco ponad 91 tys. złotych.

Dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podmiotami uprawnionym do składania wniosków są m.in.: organizacje pozarządowe, 
które zajmują się podnoszeniem świadomości ekologicznej oraz kształtowaniem postaw 
ekologicznych.

Proponowane przez NFOŚ wsparcie �nansowe dotyczy realizacji projektów polegających 
na: opracowaniu i wdrożeniu programów w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz 
kampanii informacyjnych [1.], przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów, konkursów, i innych 
przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną [2.], działaniach z zakresu 
pro�laktyki zdrowotnej dziecii młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia 
standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe [3.].

Maksymalny poziom do�nansowania wynosi 85% kosztów kwali�kowanych, natomiast 
minimalna kwota do�nansowania wynosi 100 tys. zł. 

Nabór wniosków rozpoczyna się najczęściej w kwietniu danego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.edukacja.nfosigw.gov.pl/aktualnosci/

Dobra praktyka

Federacja Banków Żywności przygotowała projekt „Nie marnuj jedzenia! Myśl 
ekologicznie”,w ramach którego przygotowano m.in.: specjalną stronę internetową 
dotyczącą problematyki marnotrawienia żywności na świecie. Celem projektu jest przede 
wszystkim promocja właściwych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 
racjonalnego korzystania z produktów żywnościowych.

Dotacje Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski wspiera przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są m.in.: 
organizacje pozarządowe. Zgodnie z regulaminem do�nansowaniu polegają działania 
edukacyjne w tym szczególności: szkolenia, konferencje, seminaria, które tematycznie są 
związane z priorytetami tematycznymi NBP na dany rok kalendarzowy. 

Wśród kosztów współ�nansowanych przez NBP znajdują się w m.in.: koszty osobowe 
związane z koordynowaniem projektu, jego rozliczeniem [1.], honoraria autorskie, koszty 
administracyjne [2.], koszty nagród [3.]: koszty produkcyjne – m.in.: koszty druku, papieru, 
składu, łamania, montażu [4.].  koszty informacyjne – m.in.: koszty działań związanych 
z informowaniem o projekcie edukacyjnym i jego promowaniem [5.].

Aby ubiegać się o do�nansowanie projektów, należy wypełnić zamieszczony formularz 
wniosku i przesłać go w formie papierowej do właściwego terytorialnie Oddziału 
Okręgowego NBP (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, 
Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra).

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 30 tys. złotych. Wymagany jest wkład własny, choć 
jego wysokość nie jest określona. Wkład własny powinien mieć wymiar �nansowy. 

Wnioski należy składać na minimum dwa miesiące przed planowaną datą 
rozpoczęcia realizacji projektu i ponoszenia wydatków po stronie NBP.

Źródło informacji: www.nbp.pl

Dobra praktyka

Fundacja na Rzecz Kobiet „JA KOBIETA” z Warszawy dzięki do�nansowaniu Narodowego 
Banku Polskiego realizuje projekt edukacyjny „Finanse na 50 plus”. Głównym celem 
projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu �nansowemu osób w wieku 50+.  W ramach 
projektu uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, przydatne w ich codziennym 
życiu. W sposób szczególny poznają funkcjonowanie internetu i nowoczesnych 
technologii w odniesieniu do tematyki �nansów domowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego Dotacje Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego

Fundacja wspiera projekty, których odbiorcami są dzieci w wieku 2-5 lat oraz ich 
rodziny/opiekunowie zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców.

Do�nansowanie uzyskają te projekty, które koncentrują się na inicjatywach edukacyjnych 
skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 10 tys. zł. Wkład własny podmiotu aplikującego o 
dotację musi wynieść co najmniej 10% wartości do�nansowania. 

Nabór wniosków prowadzony jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.
Źródło informacji: www.fundacjasteczkowskiego.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” 
z Michałowa we współpracy z przedszkolem oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy 
Knyszyńskiej realizują projekt pt: „Krasnoludki przyrody”. Poprzez projekt wnioskodawca 
chce zainteresować dzieci tematem ekologii i natury. Wskazać także, że tereny leśne mogą 
być miejscem odpoczynku, zabawy i rozwoju intelektualnego. Ponadto działania projek-

towe mają zachęcić dzieci do kreatywnego badania przyrody.

Dotacje Urzędów Miast i Starostw Powiatowych

Wśród źródeł wsparcia �nansowego ważne miejsce zajmują dotacje przekazywane przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 

W sposób szczególny warto zwrócić uwagę na dotacje urzędów miast, urzędów gmin, 
starostw powiatowych. W ramach dotacji instytucji samorządowych istnieje możliwość 
realizacji projektów z obszaru kultury, turystyki oraz sportu. 

Konkursy ogłaszane są z początkiem każdego roku kalendarzowego. Szczegółowych 
informacji o naborach wniosków należy szukać na stronach internetowych instytucji 
samorządowych właściwych dla miejsca działalności organizacji pozarządowej.

Tryb uproszczony

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako 
uzupełnienie konkursów ogłaszanych dla organizacji pozarządowych przez jednostki 
samorządu terytorialnego [np. urzędy gminy, starostwa powiatowe]. 

Z trybu uproszczonego można skorzystać w następujących przypadkach: kiedy realizację 
danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach [1.], kiedy 
termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, czyli okres przed rozstrzygnięciem 
konkursów [2.], kiedy zadanie stanowiące przedmiot wniosku w trybie uproszczonym 
wykracza poza ramy zadań określonychw poszczególnych konkursach [3.]. 

Wysokość do�nansowania lub �nansowania zadania publicznego przez organizację nie 
przekracza kwoty 10  tys. zł. Zadanie publiczne ma być zrealizowane w  okresie nie 
dłuższym niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 
20 tys. zł. dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

Źródło informacji: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Rozdział III. Inni grantodawcy

Polskie organizacje non-pro�t mogą także korzystać ze wsparcia �nansowego oferow-
anego przez instytucje europejskie np. Komisja Europejska, państwa które na mocy umów 
m.in.: z rządem uruchomiły w Polsce własne programy wsparcia ngo, np. Szwajcarski Grant 
Blokowy. Aplikowanie o wsparcie �nansowe odbywa się na podobnych zasadach jakie 
obowiązują w innych instytucjach, które  na co dzień dotują organizacje pozarządowe.

Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!” 

Szwajcarski Grant Blokowy - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, 

Dotacje Programu Grundtvig, 

Dotacje Funduszu Społecznego Notariatu,

Granty Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego,

Dotacje Programu Młodzież w Działaniu.

Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

W konkursie mogą wziąć udział: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, biblioteki, domy kultury, 
domy dziecka, grupy nieformalne.

Głównymi celami programu jest: minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci 
[1.], edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej [2.], aktywizacja 
społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym [3.], elementy edukacji 
ekologicznej [4.]. 

Dodatkowo, wnioskodawcy w trakcie realizacji projektu muszą zapewnić dzieciom 
i młodzieży pełnowartościowe posiłki.

Wnioskodawca zobowiązany jest również do nawiązania współpracy z przynajmniej 
jednym sponsorem, który zapewni wkład własny. Maksymalna kwota do�nansowania 
wynosi do 6 tys. zł. 

Aktualne informacje na temat naborów wniosków dostępne są na stronie internetowej 
grantodawcy.

Źródło informacji: www.podzielsieposilkiem.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu nad Wisłą prowadzi świetlicę dla dzieci. 
W ramach projektu „Trzymaj formę ponad normę” prowadzono zajęcia edukacyjne 

dotyczące: prawidłowego odżywiania, zbilansowanej diety oraz aktywnego stylu życia. 
Dzieci zostały włączone w przygotowanie posiłków, na które składały się produkty 
mleczne, zbożowe, ryby, owoce i warzywa.  Podczas zajęć dzieci tworzyły piramidę 
żywności, kąciki tematyczne dotyczące higieny. Zorganizowane zostały również dyskusje 
i pogadanki, na temat wpływu ziół i spacerów na zdrowie.

Szwajcarki Grant Blokowy-Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Głównymi obszarami tematycznymi, wspieranymi przez Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych są: edukacja obywatelska [1.], działania kontrolne [2.], partycypacja 
w polityce publicznej [3.].  

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki są organizacje pozarządowe, które 
nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i ich 
rejestracja nastąpiła w Polsce na co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosków.

Grant blokowy składa się z dwóch części: a.) projekty małe oraz b.) projekty duże.

            A.  W ramach projektów małych kwota do�nansowania wynosi: od 10 tys. CHF
 do 60 tys. CHF. Wymagany wkład własny, który został określony na poziomie
 10% całkowitych kosztów kwali�kowalnych projektu (w tym min. 2% wkładu
 �nansowego i max. 8% wkładu rzeczowego).

Termin II edycji naboru wniosków mija 27 czerwca 2012. Jednocześnie ostatni nabór 
wniosków planowany jest I kwartał 2013.

            B. W projektach dużych kwota do�nansowania wynosi: od 10 tys. CHF do 250 tys. 
 CHF. Wymagany wkład własny, który został określony na poziomie 10% 
 całkowitych kosztów kwali�kowalnych projektu (w tym min. 2% wkładu 
 �nansowego i max. 8% wkładu rzeczowego). Projekty należy zrealizować do dnia 
 30 września 2014 roku.

Kolejny nabór wniosków w ramach projektów dużych nastąpi w III kwartale 2012.

Źródło informacji: www.swissgrant.pl

Dobra praktyka

Fundacja Dobrego Odbioru realizuje projekt polegający na opracowaniu i wdrożeniu 
portalu edukacji medialnej Civilia.pl. W ramach projektu badany będzie sposób 
konstruowania przekazu medialnego, procesy   jego przetwarzania i metody jego 
„podawania” opinii publicznej. Portal ma być również miejscem dyskusji nad rolą i stanem 

mediów m.in.: w Polsce. 

Program Grundtvig 

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę 
w tym obszarze na poziomie europejskim. Skierowany jest do różnego typu instytucji [np. 
organizacje pozarządowe] zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich 
słuchaczy i pracowników.

Grupami szczególnie wspieranymi przez Program Grundtvig są: osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwali�kacjach, a także 
zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Do obszarów tematycznych wspieranych przez Grundtviga należą m.in.: uczenie się osób 
w starszym wieku, edukacja międzypokoleniowa, edukacja rodziców.

Program składa się z dwóch części: Akcje zdecentralizowane, zarządzane przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, np. projekty wolontariatu seniorów 
rozwijające zainteresowania seniorów [1.], Akcje scentralizowane, zarządzane przez 
Komisję Europejską, np. projekty wielostronne [2.].

Wysokość do�nansowania uzależniona jest m.in.: od zaplanowanej liczby wyjazdów 
uczestników projektu, długości pobytu itp. 

W Akcjach zdecentralizowanych nie jest wymagany wkład własny, natomiast w Akcjach 
scentralizowanych wymagany jest wkład własny na poziomie 25 %.

Źródło informacji: www.grundtvig.org.pl

Dobra praktyka

Akademia Pełni Życia z Krakowa realizuje projekt międzynarodowy "Bikes and friends - 
Rowery i przyjaciele". Głównym celem projektu jest promowanie wykorzystywania 
rowerów jako środka transportu i rekreacji oraz jako "pretekstu" dla edukacji i wymiany 
międzynarodowej pomiędzy seniorami. Projekt ma umożliwić seniorom wykonywanie 
pracy wolontariackiej w kraju partnerskim,a przez to dać im możliwość wymiany wiedzy 
i doświadczeń z rówieśnikami za granicą oraz szanse do rozwoju trwałej współpracy 
pomiędzy organizacjami partnerskimi.

Fundusz Społeczny Notariatu

Fundusz Społeczny Notariatu został powołany przez Krajową Radę Notarialną. Fundusz 

wspiera organizacje pozarządowe, które: uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 
miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego [1.], działają nie dla osiągnięcia zysku 
lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe [2.].

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluc-
zeniem społecznym dzieci i młodzieży.

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny. Koszty 
administracyjne �nansowane w ramach dotacji nie mogą przekraczać 10% dotacji.

Komisja Oceniająca zazwyczaj do do�nansowania rekomenduje 5 najlepszych spośród 
zgłoszonych wniosków.

Nabór projektów prowadzony jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.fundusznotariatu.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenia „Na Tak” z Poznania zrealizowało projekt „Otwarta Droga. Wieloaspek-
towe wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”.

Na przedsięwzięcie składały się trzy elementy: zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci prowad-
zone metodą komunikacji alternatywnej [1.], zajęcia na basenie przeznaczone dla dzieci 
z zespołem Downa [2.], letni obóz rehabilitacyjny [3.]. Projekt został zrealizowany 
w okresie od marca do sierpnia 2011 roku.
Granty Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym to główny obszar wsparcia 
�nansowego udzielanego przez Stowarzyszenia PBD innym organizacjom non-pro�t. 
Projektodawca zobowiązany jest wnieść 50% wkład własny (�nansowy, rzeczowy, 
osobowy). Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy. Regulamin konkursu 
nie określa dolnej ani górnej wysokości dotacji. Pula środków przeznaczonych na konkurs 
w roku 2012 wyniosła 20 tys. złotych. Nabór wniosków prowadzony jest najczęściej 
w pierwszej połowie roku.

Źródło informacji: www.pbd.org.pl

Dotacje Programu Młodzież w Działaniu

Program Młodzież w Działaniu to program �nansowany ze środków Unii Europejskiej, 
który w Polsce jest wdrażany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Polska Narodowa 
Agencja Programu “Młodzież w działaniu” z siedzibą w Warszawie.

Dzięki Programowi młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać 
umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

W sposób szczególny organizacjom pozarządowym warto polecić tzw. Podakcję 1.2 
„Inicjatywy Młodzieżowe”. W ramach Podakcji 1.2 projekt w całości przygotowywany jest 
przez nieformalną grupę młodzieży np. sympatyków danej organizacji.  Grupa młodych 
ludzi odpowiedzialna jest zarówno za przygotowanie projektu, realizację oraz jego 
rozliczenie. Organizacja pozarządowa spełnia tylko rolę pomocniczą polegającą na 
udostępnieniu konta, na które zostaną przekazane środki �nansowe.

Przygotowany projekt musi odnosić się do życia społeczności lokalnej, w której żyją młodzi 
ludzie. Powinien zmieniać coś w lokalnej rzeczywistości, odpowiadać na potrzeby 
najbliższego środowiskai poprawiać jakość życia członków lokalnej społeczności. 
Przedsięwzięcie może mieć charakter krajowy jaki i międzynarodowy.

W ramach Krajowych Inicjatywy Młodzieżowych grupa nieformalna na realizację swojego 
projektu otrzymuje kwotę w wysokości 4.6 tys. euro, natomiast na realizację 
Międzynarodowych Inicjatywy Młodzieżowych grupa nieformalna może otrzymać 6.8 tys. 
euro. Wymagane jest zaangażowanie środków własnych, choć ich procentowy udział nie 
jest określony.

W każdym roku kalendarzowym wyznaczone są trzy terminy składania wniosków.

Źródło informacji: www.mlodziez.org.pl

Dobra praktyka

Nieformalna Grupa „Psia Brać” pracująca na co dzień wolontariacko w schronisku w 
Skierniewicach postanowiła podzielić się swoją pasją do czworonogów. Istotą projektu 
było propagowanie działalności na rzecz bezdomnych zwierząt i uwrażliwienie 
społeczeństwa na problem porzucania zwierząt przez ich właścicieli. Głównym wydarze-
niem projektu był happening, który odbył się na skierniewickim rynku. Podczas happenigu 
przeprowadzono bezpłatne konsultacje weterynaryjne i dyskusje na temat odpowiedzial-
nej opieki nad zwierzętami. Projekt trwał od 1 czerwca 2011 do 1 grudnia 2011. 

Gdzie szukać informacji o dotacjach, grantach przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych?
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W województwie kujawsko-pomorskim działa co najmniej kilka punktów informacji 
o funduszach przeznaczonych m.in.: dla organizacji pozarządowych. W sposób szczególny 
informowaniem w zakresie �nansowych instrumentów wsparcia organizacji 
pozarządowych pochodzących zarówno funduszy europejskich oraz innych źródeł 
zajmuje się w naszym województwie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 
w Toruniu. 

Drugą instytucją, do której warto zwrócić się o pomoc w znalezieniu grantów i dotacji dla 
ngo jest Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej również z siedzibą w Toruniu. 

Pytania dotyczące funduszy na rozwój działalności organizacji pozarządowych można 
kierować do obu instytucji zarówno telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektron-
icznej.

Wartościowym źródłami informacji ułatwiającymi znalezienie funduszy zewnętrznych są 
także strony internetowe instytucji, organizacji, które przekazują dotacje i  granty na ngo.

Jednocześnie dużą popularnością wśród przedstawicieli III sektora cieszy się strona 
internetowa www.ngo.pl, na której zamieszczono specjalną zakładkę pt: „Termin ucieka” 
zawierającą m.in.: kalendarium terminów konkursów o dotacje i granty dla organizacji 
non-pro�t.  

Dane teleadresowe Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu: 
tel./fax 56 652 11 21, e-mail: rcie@rcie.torun.pl, 
adres siedziby: Mostowa 27, Toruń.

Dane teleadresowe Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu:
tel./fax 56 651 82 78, e-mail: biuro@rces.torun.pl, 
adres siedziby: Szewska 17, Toruń.

 

Rozdział I. „Pozarządówka wspiera pozarządówkę”

W działalność III sektora w Polsce coraz bardziej angażują się m.in.: duże przedsiębiorstwa 
[banki, �rmy paliwowe, spożywcze]. Jednym ze sposób, poprzez który �rmy wiążą się z tym 
sektorem jest przekazywanie środków �nansowych dla organizacji pozarządowych. 
Przedsiębiorstwa czynią to najczęściej za pośrednictwem własnych fundacji, które przyna-
jmniej raz w roku ogłaszają nabory wniosków.

Zakres tematyczny ogłaszanych konkursów dotyczy zazwyczaj przedsięwzięć eduka-
cyjnych, kulturalnych i sportowych, których głównym bene�cjentem są dzieci oraz 
młodzież.

W tym rozdziale prezentujemy również Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która jest 
przykładem dużej organizacji pozarządowej bardzo mocno zaangażowanej we wsparcie III 
sektora.

Granty Fundacji Banku Zachodniego WBK

„Bank Dziecięcych Uśmiechów”.
Granty przekazywane organizacjom pozarządowym na projekty służące pomocy dzieciom 
z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Przedmiotem do�nansowania, zgodnie z regulaminem mogą być m.in.: kursy językowe, 
wycieczki [do 3 dni], konsultacje z psychologami, logopedami oraz innymi specjalistami.

Maksymalna kwota do�nansowania to 10 tys. zł. Wymagany jest wkład własny [np. 
�nansowy] określany względem całkowitej wartości projektu. Wysokość wkładu własnego 
nie jest precyzyjnie określona. Wciągu roku kalendarzowego nabór wniosków przepro-
wadzany jest dwukrotnie.

„Bank Ambitnej Młodzieży”
Program „Bank Ambitnej Młodzieży” (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, 
że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich 
własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.
Grant może zostać wykorzystany na projekty dotyczące m.in.: organizacji imprez eduka-
cyjnych, szkoleń oraz kursów skierowanych do młodzieży między 13 a 26 rokiem życia.

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 15 
tys. zł.

W ramach wnioskowanej kwoty nie można wliczyć wynagrodzenia koordynatorów 
projektu i członków organizacji. Wymagany jest wkład własny [np. �nansowy] określany 
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względem całkowitej wartości projektu. Wysokość wkładu własnego nie jest precyzyjnie 
określona.

Źródło informacji: www.fundacja.bzwbk.pl

Dobra praktyka

Oratorium św. Dominika Savio zrealizowało projekt pt: „Razem jest Bosko”, który 
otrzymał do�nansowanie z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Banku 
Dziecięcych Uśmiechów”. Działania projektowe dotyczyły warsztatów teatralnych, 
wystawienia jasełek, wspólnego śpiewania kolęd, przygotowywania kartek, stroików 
i dekoracji świątecznych oraz wytapiania woskowych bożonarodzeniowych świeczek. 
Ponadto, bardzo ważnym punktem projektu była wspólna Wigilia i wyjazd do klasztoru 
w Czerwińsku. Fundacja BZ WBK wsparła Oratorium kwotą w wysokości 1,8 tys. zł.

Dotacje Fundacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Fundacja przekazuje środki �nansowe w ramach dwóch konkursów:

I. Rozwijanie Aktywności Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży.

II. Wzbogacenie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i małych miastach. 

W ramach pierwszego konkursu Fundacja wspiera działania polegające na zorganizowanej 
opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dotacje mają służyć zwiększeniu 
samodzielności i aktywności społecznej tej grupy osób. Preferowane są projekty, których 
celem będzie uruchomienie regularnych form opieki nad dziećmi oraz stałych mecha-
nizmów wsparcia ich rodziców. 

Celem drugiego konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich 
i w małych miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Wsparcie �nansowe jest przekazy-
wane na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowoczesne i skuteczne 
metody pracy z dziećmi i młodzieżą.  

Maksymalna wysokość dotacji dla obu konkursów wynosi 50 tys. złotych. Wymagany jest 
wkład własny na poziomie 10%. [środki pieniężne]. Jednocześnie w ramach przygo-
towywanego budżetu projektu, koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% 
całkowitej wysokości dotacji.

Terminy naborów wniosków dla pierwszego i drugiego konkursu publikowane są na 
stronie internetowej Fundacji. 

Źródło informacji: www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu
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Dobra praktyka

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Smyki" w Świebodzicach otrzymało dotację 
wysokości 15 tys. zł., na realizację projektu pt: „Kraina marzeń - świetlica tera- 
peutyczno-opiekuńcza”. Uzyskane do�nansowanie zostało wykorzystane na m.in.:  zatrud-
nienie wychowawcy w prowadzonej przez Stowarzyszenie świetlicy terapeutyczno- 
opiekuńczej.

Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju 
lokalnego. Program kierowany jest do instytucji non-pro�t np. fundacje, stowarzyszenia.

Zgodnie z regulaminem w ramach przewidzianych obszarów programowych np. edukacja 
ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje wspierane są działania takie jak: warsztaty, 
szkolenia, konkursy i olimpiady. Wymagany jest wkład własny (�nansowy, rzeczowy), 
chociaż nie jest określona jego wysokość. Wkład własny liczony jest od całkowitej wartości 
projektu. Regulamin przyznawania dotacji nie określa także minimalnej oraz maksymalnej 
wielkości dotacji.

Aktualne informacje o m.in.: bieżących naborach wniosków prezentowane są stronie 
internetowej Fundatora. 

Źródło informacji: www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm

Dobra praktyka

Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii „Lajkonik” 
w Poznaniu otrzymało dotację wysokości 5 tys. zł. na realizację projektu „Lajkonik”. 
Odbiorcami projektu byli podopieczni Stowarzyszenia. W ramach projektu wolontariusze 
zmodernizowali plac ujeżdżeniowy na terenie stajni terapeutycznej, by poprawić tym 
samym bezpieczeństwo i warunki prowadzenia hipoterapii.

Granty Fundacji Orange

Fundacja Orange realizuje kilka programów grantowych, które skierowane są m.in.: do 
organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest „Akademia Orange”, w ramach której 
wspierane są przedsięwzięcia z obszaru szeroko rozumianej kultury. Grupą docelową 
projektów współ�nansowanych przez Fundację Orange są dzieci oraz młodzież.  
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Preferowane są przedsięwzięcia promujące innowacyjne narzędzia i metody edukacji 
kulturalnej. Maksymalna kwota grantu wynosi 50 tys. złotych. Projektodawca zobowiązany 
jest wnieść wkład własny w wysokości 10% wartości całego projektu. Wkładem własnym 
mogą być środki �nansowe albo wkład rzeczowy (lokal, sprzęt, materiały). Dopuszczony 
jest również wkład osobowy w postaci kosztów pracy osób zatrudnionych przy realizacji 
projektu.

Nabór wniosków prowadzony jest w drugiej połowie każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.akademiaorange.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Miłośników Kultury z Marcinowa otrzymało do�nansowanie wysokości 
5 tys. zł na realizację projektu pt. „Dziady i Pradziady - tak żyli”. Projekt miał na celu 
popularyzację tradycyjnej kultury regionalnej poprzez organizację spotkań edukacyjno-
kulturalnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Dotacje Fundacji Orlen Dar Serca

Przekazywane przez Fundację wsparcie �nansowe ma formę darowizny, której średnia 
wielkość to 3 tys. złotych. Środki �nansowe przekazywane są zarówno dla osób prawnych 
np. stowarzyszenia oraz osób �zycznych. Wsparcie �nansowe może zostać przeznaczone 
na m.in.: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leczenia dzieci, organizację wycieczki.  

Źródło informacji: www.orlendarserca.pl

Dotacje z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Regionalny Konkurs Grantowy

Konkurs przeznaczony jest dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów 
kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych, które chcą założyć organizację 
pozarządową. Miejscem realizacji są tereny wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które dotyczą m.in: 
stworzenia młodzieży warunków do rozwoju zainteresowań, doskonalenia umiejętności 
efektywnego uczenia się młodych ludzi, kształcenia umiejętności organizowania lokalnych 
imprez np. kulturalnych, zachęcania młodych osób do aktywnego działania na rzecz 
własnej np. gminy.
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Maksymalna kwota dotacji to 7 tys. zł, przy czym projekty muszą trwać minimum 6 
miesięcy.

Źródło informacji: www.pafw.pl

Dobra praktyka

Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne w Kamieniu Krajeńskim zrealizowało projekt pt: 
„Strzelnica reaktywacja”. Celem projektu było wznowienie działalności lokalnej strzelnicy, 
poznanie historii tego obiektu oraz powołanie Młodzieżowego Bractwa Kurkowego. 
Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzono wywiady ze starszymi mieszkańcami 
Kamienia Krajeńskiego, poszukiwano dokumentacji zdjęciowej tego miejsca z okresu 
przedwojennego.  W działania projektowe zaangażowano także władze lokalne. Wysokość 
do�nansowania projektu wyniosła 6,1 tys. zł.
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Rozdział II. Dotacje z urzędu

Drugim ważnym źródłem wsparcia działalności organizacji są dotacje przekazywane przez 
instytucje administracji publicznej (np. ministerstwa), jednostki samorządu terytorialnego 
(np. urzędy marszałkowskie) oraz instytucje państwowe (np. Narodowy Bank Polski).

Zakres tematyczny projektów współ�nansowanych przez wspomniane instytucje jest 
bardzo zróżnicowany i dotyczy m.in: edukacji ekonomicznej, obywatelskiej, historycznej 
i prozdrowotnej.

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

W ramach dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspierane są zdania 
dotyczące m.in.: upowszechniania kultury �zycznej i sportu, przeciwdziałania narkomanii, 
wspierania pracy wychowawczej z młodzieżą, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, 
do�nansowania wkładu własnego. 

Wysokość do�nansowania jest zróżnicowana i zależy od tematyki konkursu. Oferenci mają 
możliwość wniesienia poza�nansowego wkładu własnego w wysokości do 10% kosztów 
całkowitych zadnia. 

Z dotacji Województwa mogą być także pokryte koszty administracyjne (m.in. obsługa 
księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń) do 
wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu, wyposażenia i inwestycji do 
wysokości 30% dotacji.

Nabór wniosków prowadzony jest na początku każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin realizowało projekt pt: „Wychowanie 
przez kulturę”.  W ramach tego projektu 135 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Kowalkach wyjechało do muzeum i teatru w Toruniu. Na realizację tego projektu 
Stowarzyszenie otrzymałoz Urzędu Marszałkowskiego 5,3 tys. zł.

Dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wsparcie �nansowe adresowane jest do organizacji spoza sektora �nansów publicznych, 
których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób 
niepełnosprawnych.
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Priorytetowo są traktowane projekty przewidujące włączanie społeczne osób 
niepełnosprawnych poprzez: organizację imprez i obozów sportowych o charakterze 
integracyjnym [1.], promocję zachowań prozdrowotnych [2.], propagowanie sportu  [3.],  
promocję wolontariatu w sporcie [4.].

Kosztorys zadania o do�nansowanie, o które ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać 
udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie 
mniejszej niż 20% całości kosztów zadania.

Informacji o aktualnym wniosków publikowane są stronie internetowej Ministerstwa.

Źródło informacji: www.msit.gov.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Latorośl ze Stalowej Woli zrealizowało projekt pn: "I Podkarpacki 
Memoriał Pływacki im. Bł. Jana Pawła II". W ramach projektu przeprowadzono zawody 
pływackie, w których wzięli udział m.in.: uczniowie ze szkół integracyjnych oraz klubów 
sportowych z terenu diecezji sandomierskiej. Na realizację projektu Stowarzyszenie 
otrzymało dotację w wysokości 15 tys. złotych.

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Departament Pożytku 
Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

W programie FIO wyróżniono cztery obszary priorytetowe, które podlegają wsparciu 
�nansowemu: Aktywni, świadomi obywatele, Aktywne wspólnoty lokalne [1.], Sprawne 
organizacje pozarządowew dobrym państwie [2.], Integracja i aktywizacja społeczna. 
Zabezpieczenie społeczne [3.], Rozwój przedsiębiorczości społecznej [4.].

Wielkość kwoty do�nansowania określona jest na trzech poziomach:

 .  Od 10 tys. zł do 40 tys. złotych włącznie: poziom wkładu własnego  
    �nansowy/nie�nansowy wynosi 10%.

 .  Od 40 tys. do 150 tys. złotych włącznie: poziom wkładu własnego 
    �nansowego wynosi 10 %.
 .  Od 150 tys. zł do 200 tys. złotych włącznie: 
    poziom wkładu własnego �nansowego wynosi 20%.

Nabór wniosków prowadzony jest od stycznia do lutego każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.pozytek.gov.pl
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Dobra praktyka

Fundacja „Psy Dzieciom” z Elbląga w roku 2011 zrealizowała projekt pt: „Bezpiecznie 
z psem”. Uczestnikami projektu było 320 dzieci, dla których przeprowadzono zajęcia 
edukacyjne dotyczące m.in: właściwego zachowania się w sytuacji spotkania z agresy-
wnym psem oraz opieki nad psem.

Każdy uczestników projektu otrzymał gadżety odblaskowe, broszurę informacyjno- 
edukacyjną utrwalającą poznany w trakcie zajęć materiał. Na zrealizowanie projektu 
Fundacja otrzymała 40 tys. złotych.

Dotacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co roku zaprasza organizacje pozarządowe do udziału 
w konkursie w ramach, którego wspierane są działania z zakresu m.in.: edukacji globalnej*. 

Przekazywane dotacje służą realizacji projektów polegających m.in.: na przeprowadzeniu 
szkoleń, warsztatów, seminariów dotyczących tematów, które obejmuje edukacja 
globalna.

W ramach konkursu mogą być również realizowane działania promujące edukację 
globalną.

Odbiorcami działań projektowych są różne grupy społeczne w tym: nauczyciele, młodzież 
oraz studenci.

Minimalna kwota dotacji wynosi 80 tys. złotych natomiast maksymalna 500 tys. złotych. 
Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wkład własny o charakterze rzeczowym, 
osobowym lub �nansowym.

Bieżących informacji na temat konkursów z zakresu edukacji globalnej należy szukać na 
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Konkursy”.

Źródło informacji: www.msz.gov.pl

* Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania młodych ludzi, która 
rozszerza ich wiedzę przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej 
głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczących 
całej ludzkości.

Dobra praktyka

„Lokalna Edukacja Globalna” to tytuł ogólnopolskiego projektu realizowanego przez 
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Fundację Nowe Media. W ramach projektu przewidziano uruchomienie Akademii Anima-
torów Lokalnej Edukacji Globalnej. Celem Akademii jest wykształcenie animatorów, którzy 
będą prowadzić zajęcia w szkołach dotyczące praw człowieka, wielokulturowości oraz 
zrównoważonego rozwoju. W projekcie uwzględniono także przeprowadzenie konkursu 
na najlepszą prezentację multimedialną podejmującą tematykę edukacji globalnej. Na 
realizację przedsięwzięcia przeznaczono nieco ponad 91 tys. złotych.

Dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podmiotami uprawnionym do składania wniosków są m.in.: organizacje pozarządowe, 
które zajmują się podnoszeniem świadomości ekologicznej oraz kształtowaniem postaw 
ekologicznych.

Proponowane przez NFOŚ wsparcie �nansowe dotyczy realizacji projektów polegających 
na: opracowaniu i wdrożeniu programów w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz 
kampanii informacyjnych [1.], przeprowadzeniu szkoleń, warsztatów, konkursów, i innych 
przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną [2.], działaniach z zakresu 
pro�laktyki zdrowotnej dziecii młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia 
standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe [3.].

Maksymalny poziom do�nansowania wynosi 85% kosztów kwali�kowanych, natomiast 
minimalna kwota do�nansowania wynosi 100 tys. zł. 

Nabór wniosków rozpoczyna się najczęściej w kwietniu danego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.edukacja.nfosigw.gov.pl/aktualnosci/

Dobra praktyka

Federacja Banków Żywności przygotowała projekt „Nie marnuj jedzenia! Myśl ekolo-
gicznie”, w ramach którego przygotowano m.in.: specjalną stronę internetową dotyczącą 
problematyki marnotrawienia żywności na świecie. Celem projektu jest przede wszystkim 
promocja właściwych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie racjonalnego 
korzystania z produktów żywnościowych.

Dotacje Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski wspiera przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są m.in.: 
organizacje pozarządowe. Zgodnie z regulaminem do�nansowaniu polegają działania 
edukacyjne w tym szczególności: szkolenia, konferencje, seminaria, które tematycznie są 
związane z priorytetami tematycznymi NBP na dany rok kalendarzowy. 
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Wśród kosztów współ�nansowanych przez NBP znajdują się w m.in.: koszty osobowe 
związane z koordynowaniem projektu, jego rozliczeniem [1.], honoraria autorskie, koszty 
administracyjne [2.], koszty nagród [3.]: koszty produkcyjne – m.in.: koszty druku, papieru, 
składu, łamania, montażu [4.].  koszty informacyjne – m.in.: koszty działań związanych 
z informowaniem o projekcie edukacyjnym i jego promowaniem [5.].

Aby ubiegać się o do�nansowanie projektów, należy wypełnić zamieszczony formularz 
wniosku i przesłać go w formie papierowej do właściwego terytorialnie Oddziału 
Okręgowego NBP (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, 
Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra).

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 30 tys. złotych. Wymagany jest wkład własny, choć 
jego wysokość nie jest określona. Wkład własny powinien mieć wymiar �nansowy. 

Wnioski należy składać na minimum dwa miesiące przed planowaną datą 
rozpoczęcia realizacji projektu i ponoszenia wydatków po stronie NBP.

Źródło informacji: www.nbp.pl

Dobra praktyka

Fundacja na Rzecz Kobiet „JA KOBIETA” z Warszawy dzięki do�nansowaniu Narodowego 
Banku Polskiego realizuje projekt edukacyjny „Finanse na 50 plus”. Głównym celem 
projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu �nansowemu osób w wieku 50+.  W ramach 
projektu uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, przydatne w ich codziennym 
życiu. W sposób szczególny poznają funkcjonowanie internetu i nowoczesnych 
technologii w odniesieniu do tematyki �nansów domowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego Dotacje Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego

Fundacja wspiera projekty, których odbiorcami są dzieci w wieku 2-5 lat oraz ich 
rodziny/opiekunowie zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców.

Do�nansowanie uzyskają te projekty, które koncentrują się na inicjatywach edukacyjnych 
skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 10 tys. zł. Wkład własny podmiotu aplikującego 
o dotację musi wynieść co najmniej 10% wartości do�nansowania. 

Nabór wniosków prowadzony jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.fundacjasteczkowskiego.pl
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Z trybu uproszczonego można skorzystać w następujących przypadkach: kiedy realizację 
danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach [1.], kiedy 
termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, czyli okres przed rozstrzygnięciem 
konkursów [2.], kiedy zadanie stanowiące przedmiot wniosku w trybie uproszczonym 
wykracza poza ramy zadań określonychw poszczególnych konkursach [3.]. 

Wysokość do�nansowania lub �nansowania zadania publicznego przez organizację nie 
przekracza kwoty 10  tys. zł. Zadanie publiczne ma być zrealizowane w  okresie nie 
dłuższym niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 
20 tys. zł. dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

Źródło informacji: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

 

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” 
z Michałowa we współpracy z przedszkolem oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy 
Knyszyńskiej realizują projekt pt: „Krasnoludki przyrody”. Poprzez projekt wnioskodawca 
chce zainteresować dzieci tematem ekologii i natury. Wskazać także, że tereny leśne mogą 
być miejscem odpoczynku, zabawy i rozwoju intelektualnego. Ponadto działania projek-
towe mają zachęcić dzieci do kreatywnego badania przyrody.

Dotacje Urzędów Miast i Starostw Powiatowych

Wśród źródeł wsparcia �nansowego ważne miejsce zajmują dotacje przekazywane przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 

W sposób szczególny warto zwrócić uwagę na dotacje urzędów miast, urzędów gmin, 
starostw powiatowych. W ramach dotacji instytucji samorządowych istnieje możliwość 
realizacji projektów z obszaru kultury, turystyki oraz sportu. 

Konkursy ogłaszane są z początkiem każdego roku kalendarzowego. Szczegółowych 
informacji o naborach wniosków należy szukać na stronach internetowych instytucji 
samorządowych właściwych dla miejsca działalności organizacji pozarządowej.

Tryb uproszczony

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako 
uzupełnienie konkursów ogłaszanych dla organizacji pozarządowych przez jednostki 
samorządu terytorialnego [np. urzędy gminy, starostwa powiatowe]. 

Z trybu uproszczonego można skorzystać w następujących przypadkach: kiedy realizację 
danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach [1.], kiedy 
termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, czyli okres przed rozstrzygnięciem 
konkursów [2.], kiedy zadanie stanowiące przedmiot wniosku w trybie uproszczonym 
wykracza poza ramy zadań określonychw poszczególnych konkursach [3.]. 

Wysokość do�nansowania lub �nansowania zadania publicznego przez organizację nie 
przekracza kwoty 10  tys. zł. Zadanie publiczne ma być zrealizowane w  okresie nie 
dłuższym niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 
20 tys. zł. dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

Źródło informacji: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
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Rozdział III. Inni grantodawcy

Polskie organizacje non-pro�t mogą także korzystać ze wsparcia �nansowego ofero-
wanego przez instytucje europejskie np. Komisja Europejska, państwa które na mocy 
umów m.in.: z rządem uruchomiły w Polsce własne programy wsparcia ngo, np. Szwajcar-
ski Grant Blokowy. Aplikowanie o wsparcie �nansowe odbywa się na podobnych zasadach 
jakie obowiązują w innych instytucjach, które na co dzień dotują organizacje poza- 
rządowe.

Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

W konkursie mogą wziąć udział: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, biblioteki, domy kultury, 
domy dziecka, grupy nieformalne.

Głównymi celami programu jest: minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci 
[1.], edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej [2.], aktywizacja 
społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym [3.], elementy edukacji 
ekologicznej [4.]. 

Dodatkowo, wnioskodawcy w trakcie realizacji projektu muszą zapewnić dzieciom 
i młodzieży pełnowartościowe posiłki.

Wnioskodawca zobowiązany jest również do nawiązania współpracy z przynajmniej 
jednym sponsorem, który zapewni wkład własny. Maksymalna kwota do�nansowania 
wynosi do 6 tys. zł. 

Aktualne informacje na temat naborów wniosków dostępne są na stronie internetowej 
grantodawcy.

Źródło informacji: www.podzielsieposilkiem.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu nad Wisłą prowadzi świetlicę dla dzieci. 
W ramach projektu „Trzymaj formę ponad normę” prowadzono zajęcia edukacyjne 
dotyczące: prawidłowego odżywiania, zbilansowanej diety oraz aktywnego stylu życia. 
Dzieci zostały włączone w przygotowanie posiłków, na które składały się produkty 
mleczne, zbożowe, ryby, owoce i warzywa.  Podczas zajęć dzieci tworzyły piramidę 
żywności, kąciki tematyczne dotyczące higieny. Zorganizowane zostały również dyskusje 
i pogadanki, na temat wpływu ziół i spacerów na zdrowie.
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Szwajcarki Grant Blokowy-Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Głównymi obszarami tematycznymi, wspieranymi przez Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych są: edukacja obywatelska [1.], działania kontrolne [2.], partycypacja 
w polityce publicznej [3.].  

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki są organizacje pozarządowe, które 
nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i ich 
rejestracja nastąpiła w Polsce na co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosków.

Grant blokowy składa się z dwóch części: a.) projekty małe oraz b.) projekty duże.

            A.  W ramach projektów małych kwota do�nansowania wynosi: od 10 tys. CHF
 do 60 tys. CHF. Wymagany wkład własny, który został określony na poziomie
 10% całkowitych kosztów kwali�kowalnych projektu (w tym min. 2% wkładu
 �nansowego i max. 8% wkładu rzeczowego).

Termin II edycji naboru wniosków mija 27 czerwca 2012. Jednocześnie ostatni nabór 
wniosków planowany jest I kwartał 2013.

            B. W projektach dużych kwota do�nansowania wynosi: od 10 tys. CHF do 250 tys. 
 CHF. Wymagany wkład własny, który został określony na poziomie 10% 
 całkowitych kosztów kwali�kowalnych projektu (w tym min. 2% wkładu 
 �nansowego i max. 8% wkładu rzeczowego). Projekty należy zrealizować do dnia 
 30 września 2014 roku.

Kolejny nabór wniosków w ramach projektów dużych nastąpi w III kwartale 2012.

Źródło informacji: www.swissgrant.pl

Dobra praktyka

Fundacja Dobrego Odbioru realizuje projekt polegający na opracowaniu i wdrożeniu 
portalu edukacji medialnej Civilia.pl. W ramach projektu badany będzie sposób 
konstruowania przekazu medialnego, procesy   jego przetwarzania i metody jego 
„podawania” opinii publicznej. Portal ma być również miejscem dyskusji nad rolą i stanem 
mediów m.in.: w Polsce. 

Program Grundtvig 

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę 
w tym obszarze na poziomie europejskim. Skierowany jest do różnego typu instytucji [np. 
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organizacje pozarządowe] zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich 
słuchaczy i pracowników.

Grupami szczególnie wspieranymi przez Program Grundtvig są: osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwali�kacjach, a także 
zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Do obszarów tematycznych wspieranych przez Grundtviga należą m.in.: uczenie się osób 
w starszym wieku, edukacja międzypokoleniowa, edukacja rodziców.

Program składa się z dwóch części: Akcje zdecentralizowane, zarządzane przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, np. projekty wolontariatu seniorów 
rozwijające zainteresowania seniorów [1.], Akcje scentralizowane, zarządzane przez 
Komisję Europejską, np. projekty wielostronne [2.].

Wysokość do�nansowania uzależniona jest m.in.: od zaplanowanej liczby wyjazdów 
uczestników projektu, długości pobytu itp. 

W Akcjach zdecentralizowanych nie jest wymagany wkład własny, natomiast w Akcjach 
scentralizowanych wymagany jest wkład własny na poziomie 25 %.

Źródło informacji: www.grundtvig.org.pl

Dobra praktyka

Akademia Pełni Życia z Krakowa realizuje projekt międzynarodowy "Bikes and friends - 
Rowery i przyjaciele". Głównym celem projektu jest promowanie wykorzystywania 
rowerów jako środka transportu i rekreacji oraz jako "pretekstu" dla edukacji i wymiany 
międzynarodowej pomiędzy seniorami. Projekt ma umożliwić seniorom wykonywanie 
pracy wolontariackiej w kraju partnerskim,a przez to dać im możliwość wymiany wiedzy 
i doświadczeń z rówieśnikami za granicą oraz szanse do rozwoju trwałej współpracy 
pomiędzy organizacjami partnerskimi.

Fundusz Społeczny Notariatu

Fundusz Społeczny Notariatu został powołany przez Krajową Radę Notarialną. Fundusz 
wspiera organizacje pozarządowe, które: uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 
miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego [1.], działają nie dla osiągnięcia zysku 
lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe [2.].

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wyklu-
czeniem społecznym dzieci i młodzieży.

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny. Koszty 
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administracyjne �nansowane w ramach dotacji nie mogą przekraczać 10% dotacji.

Komisja Oceniająca zazwyczaj do do�nansowania rekomenduje 5 najlepszych spośród 
zgłoszonych wniosków.

Nabór projektów prowadzony jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.

Źródło informacji: www.fundusznotariatu.pl

Dobra praktyka

Stowarzyszenia „Na Tak” z Poznania zrealizowało projekt „Otwarta Droga. Wieloaspek-
towe wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”.

Na przedsięwzięcie składały się trzy elementy: zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci prowa-
dzone metodą komunikacji alternatywnej [1.], zajęcia na basenie przeznaczone dla dzieci 
z zespołem Downa [2.], letni obóz rehabilitacyjny [3.]. Projekt został zrealizowany 
w okresie od marca do sierpnia 2011 roku.

Granty Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym to główny obszar wsparcia �nanso- 
wego udzielanego przez Stowarzyszenia PBD innym organizacjom non-pro�t. 

Projektodawca zobowiązany jest wnieść 50% wkład własny (�nansowy, rzeczowy, 
osobowy). Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy. Regulamin konkursu 
nie określa dolnej ani górnej wysokości dotacji. Pula środków przeznaczonych na konkurs 
w roku 2012 wyniosła 20 tys. złotych. Nabór wniosków prowadzony jest najczęściej 
w pierwszej połowie roku.

Źródło informacji: www.pbd.org.pl

Dotacje Programu „Młodzież w działaniu“

Program „Młodzież w działaniu” to program �nansowany ze środków Unii Europejskiej, 
który w Polsce jest wdrażany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Polska Narodowa 
Agencja Programu „Młodzież w działaniu” z siedzibą w Warszawie.

Dzięki Programowi młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać 
umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

W sposób szczególny organizacjom pozarządowym warto polecić tzw. Podakcję 1.2 
„Inicjatywy Młodzieżowe”. W ramach Podakcji 1.2 projekt w całości przygotowywany jest 
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przez nieformalną grupę młodzieży np. sympatyków danej organizacji.  Grupa młodych 
ludzi odpowiedzialna jest zarówno za przygotowanie projektu, realizację oraz jego 
rozliczenie. Organizacja pozarządowa spełnia tylko rolę pomocniczą polegającą na 
udostępnieniu konta, na które zostaną przekazane środki �nansowe.

Przygotowany projekt musi odnosić się do życia społeczności lokalnej, w której żyją młodzi 
ludzie. Powinien zmieniać coś w lokalnej rzeczywistości, odpowiadać na potrzeby 
najbliższego środowiskai poprawiać jakość życia członków lokalnej społeczności. 
Przedsięwzięcie może mieć charakter krajowy jaki i międzynarodowy.

W ramach Krajowych Inicjatywy Młodzieżowych grupa nieformalna na realizację swojego 
projektu otrzymuje kwotę w wysokości 4.6 tys. euro, natomiast na realizację 
Międzynarodowych Inicjatywy Młodzieżowych grupa nieformalna może otrzymać 6.8 tys. 
euro. Wymagane jest zaangażowanie środków własnych, choć ich procentowy udział nie 
jest określony.

W każdym roku kalendarzowym wyznaczone są trzy terminy składania wniosków.

Źródło informacji: www.mlodziez.org.pl

Dobra praktyka

Nieformalna Grupa „Psia Brać” pracująca na co dzień wolontariacko w schronisku 
w Skierniewicach postanowiła podzielić się swoją pasją do czworonogów. Istotą projektu 
było propagowanie działalności na rzecz bezdomnych zwierząt i uwrażliwienie społe- 
czeństwa na problem porzucania zwierząt przez ich właścicieli. Głównym wydarzeniem 
projektu był happening, który odbył się na skierniewickim rynku. Podczas happenigu 
przeprowadzono bezpłatne konsultacje weterynaryjne i dyskusje na temat odpowiedzial-
nej opieki nad zwierzętami. Projekt trwał od 1 czerwca 2011 do 1 grudnia 2011. 
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Gdzie szukać informacji o dotacjach, grantach przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych?

W województwie kujawsko-pomorskim działa co najmniej kilka punktów informacji 
o funduszach przeznaczonych m.in.: dla organizacji pozarządowych. W sposób szczególny 
informowaniem w zakresie �nansowych instrumentów wsparcia organizacji pozarzą- 
dowych pochodzących zarówno funduszy europejskich oraz innych źródeł zajmuje się 
w naszym województwie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu. 

Drugą instytucją, do której warto zwrócić się o pomoc w znalezieniu grantów i dotacji dla 
ngo jest Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej również z siedzibą w Toruniu. 

Pytania dotyczące funduszy na rozwój działalności organizacji pozarządowych można 
kierować do obu instytucji zarówno telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej.

Wartościowym źródłami informacji ułatwiającymi znalezienie funduszy zewnętrznych są 
także strony internetowe instytucji, organizacji, które przekazują dotacje i  granty na ngo.

Jednocześnie dużą popularnością wśród przedstawicieli III sektora cieszy się strona 
internetowa www.ngo.pl, na której zamieszczono specjalną zakładkę pt: „Termin ucieka” 
zawierającą m.in.: kalendarium terminów konkursów na dotacje i granty przeznaczonych 
dla organizacji non-pro�t.  

Dane teleadresowe Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu: 
tel./fax 56 652 11 21, e-mail: rcie@rcie.torun.pl, 
adres siedziby: Mostowa 27, Toruń.
www.rcie.torun.pl

Dane teleadresowe Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu:
tel./fax 56 651 82 78, e-mail: biuro@rces.torun.pl, 
adres siedziby: Szewska 17, Toruń.
www.rces.torun.pl

 





Honorowy patronat Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

XIII Forum Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
jest �nansowane ze środków 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń, 
Tel. 56 652 23 56, 
www.federacja-ngo.pl
 




