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„ ŹRÓDŁA DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA PROJEKTY DOTYCZĄCE
EDUKACJI NIEFORMALNEJ MŁODZIEŻY”.
WPROWADZENIE
W niniejszym opracowaniu prezentujemy listę instytucji, które przyznają dotacje na różnego rodzaju
inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wykraczające poza edukację szkolną. W różnego typu
zorganizowanych działaniach pozaszkolnych młodzi ludzie zdobywają wiedzę i umiejętności, kształtują
postawy, które są im potrzebne w szybko zmieniającym się świecie współczesnym. Tę formę
nauczania nazywa się edukacją nieformalną. Często tego typu działania edukacyjne łączy się z zabawą
lub rozrywką. Mogą dotyczyć bardzo różnych dziedzin życia człowieka, jak i obszarów tematycznych.
Polska Strategia Dla Młodzieży przyjęta przez Radę Ministrów 19 sierpnia 2003 roku podkreśla wagę
edukacji nieformalnej w wyrównywaniu szans. Ostatnie badania socjologiczne dowodzą, że młodym
ludziom ze wsi nie brakuje wiedzy w porównaniu do rówieśników z miast, ale brakuje im różnorodnych
umiejętności społecznych i wiary w siebie – tych rzeczy, które są tak bardzo potrzebne na
współczesnym rynku pracy, a także w dalszych etapach edukacji. Projekty z obszaru edukacji
nieformalnej mogą tę lukę doskonale wypełniać i przybliżać młodym ludziom ze wsi szansę na równy
start w dorosłe życie. Dlatego warto te projekty organizować i realizować w małych miejscowościach.
W poradniku podajemy listę źródeł, które mogą realizację tego typu projektów wesprzeć finansowo.
Lista instytucji przyznających dotacje:
ŹRÓDŁA PRYWATNE – POZARZĄDOWE
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org.pl
Fundacja Bankowa im.Leopolda Kronenberga www.kronenberg.org.pl
Fundacja Bank Zachodni WBK http://bdu.bzwbk.pl
Fundacja Ernst&Young www.ey.com/PL/pl/About-us/Corporate-Responsibility
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi www.efrwp.com.pl
Fundacja im. Dr M.Kantona http://www.pekao.com.pl/
Fundacja im.Stefana Batorego www.batory.org.pl
Fundacja Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska http://www.fpds.pl/pl/
Fundacja Orange www.fundacja.orange.pl
Fundacja Orlen Dar Serca www.darserca.pl
Fundacja PZU www.fundacja.pzu.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.mlodziez.org.pl
Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl
Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida www.englishteaching.org.pl
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM www.dpjw.org
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę” http://e.org.pl
ŹRÓDŁA RZĄDOWE
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Polityki Społecznej – FIO http://www.pozytek.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl
Narodowe Centrum Kultury www.nck.pl
Narodowy Bank Polski www.nbp.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl
Twój Urząd Wojewódzki
Twój Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ŹRÓDŁA SAMORZĄDOWE
Twój Urząd Marszałkowski
Twoje Starostwo Powiatowe
Twój Urząd Gminy
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PROGRAMY UNIJNE
PO KL www.efs.gov.pl
RPO www.dotacjeue.org.pl
PROW www.arimr.gov.pl
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ŹRÓDŁA PRYWATNE – POZARZĄDOWE
AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE
DZIAŁAJ LOKALNIE. Za pośrednictwem lokalnych operatorów Akademia dofinansowuje
inicjatywy lokalne w dziedzinie oświaty i edukacji, kultury i spraw społecznych. W 2011 roku
organizowana jest już VII edycja tego Programu, kilkadziesiąt lokalnych operatorów (ok. 52
lokalnych organizacji grantowych) prawie w każdym z województw przyznaje dotacje na
różnorodne inicjatywy lokalne, realizowane przez fundacje, stowarzyszenia, mające siedzibę w
miejscowościach liczących do około 20 tys. mieszkańców. Sprawdź informacje na stronie
Programu: www.dzialajlokalnie.pl. Każdy z operatorów ma swój termin przyjmowania
wniosków o dotację. Sprawdź, czy na terenie Twojej gminy działa Lokalna Organizacja
Grantowa/ew. Fundusz Lokalny – Mapy LOG na stronie głównej www.dzialajlokalnie.pl
Więcej informacji:
e-mail: arfp@filantropia.org.pl
www.filantropia.org.pl oraz www.dzialajlokalnie.pl, a także: www.funduszelokalne.pl
FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA KRONENBERGA
Fundacja udziela obecnie wsparcia instytucjom działającym nie dla zysku na przedsięwzięcia
mieszczące się w dwóch głównych obszarach programowych:
EDUKACJA
ROZWÓJ LOKALNY.
W zakresie edukacji i rozwoju lokalnego finansuje takie działania m.in. jak: warsztaty, szkolenia,
konkursy, olimpiady, organizacje pracowni edukacyjnych.
W obszarze edukacji wspiera następujące działania: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna,
dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży. W obszarze związanym z
rozwojem lokalnym wspiera: priorytety opieki zdrowotnej, inicjatywy związane z polityką
społeczna i nauką przedsiębiorczości.
Terminy:
Istnieje elektroniczny system przyjmowania wniosków i obsługi wniosków o dotację.
Projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno
województwo można składać w stałych terminach w roku tj.:
•

do 30 maja 2011 r. (decyzja - 15 lipca 2011 r.) Udostępnienie systemu od 4 maja 2011.

Projekty o charakterze lokalnym – tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym
jednego województwa (wieś, miast, gmina, powiat) należy składać w najbliższym, lokalnym
oddziale korporacyjnym Citibank Handlowy czy oddziale Citigold, także w stałych terminach w roku tj.:
•
•

do 28 lutego 2011 r. (decyzja - 13 maja 2011 r.). Udostępnienie systemu od 1 lutego 2011.
do 30 września 2011 r. (decyzja – 25 listopada 2011 r.). Udostępnienie systemu od 1 września
2011 r.

Więcej informacji:
www.kronenberg.org.pl
e-mail: poczta@kronenberg.org.pl
FUNDACJA BANK ZACHODNI WBK
Fundacja prowadzi dwa programy grantowe, wspierając indywidualnie przygotowane i dopasowane do
potrzeb dzieci programy edukacyjne oraz wspierające ambicje, zainteresowania i pasje młodych ludzi.
BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW – dla dzieci z niezamożnych rodzin, dysfunkcyjnych. Wspiera
inicjatywy, w których widać indywidualne podejście do dzieci, projekty związane z zabawą i edukacją.
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Fundacja rekomenduje: organizowanie lub finansowanie indywidualnych lub grupowych kursów
językowych, muzycznych, artystycznych, komputerowych, sportowych, logopedycznych, wycieczki
edukacyjne, organizację świąt narodowych, udział w konkursach i warsztatach, szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa na
drodze; konsultacje z psychologami, specjalistami, logopedami itp.
Terminy: Wnioski można składać 3 razy w ciągu roku, w wyznaczonych terminach. I edycja – nabór
wniosków od 24 stycznia do 21 lutego. II edycja – nabór wniosków od 1 do 22 czerwca. O dotację
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły, Rodzinne
Domy Dziecka.
Więcej informacji o konkursie Bank Dziecięcych Uśmiechów: http://bdu.bzwbk.pl/13886
BANK AMBITNEJ MŁODZIEŻY – wspiera edukacyjne, obywatelskie i społeczne inicjatywy
instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, w które zaangażowana jest młodzież. Obszary
programowe:
1. Rozwój i edukacja: wsparcie zadań w zakresie nauki, edukacji i oświaty, projektów związanych z
organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń, staży naukowych i zawodowych, szczególnie z zakresu
matematyki, informatyki i ekonomii itd. Główne przedmioty dofinansowania to: udział w
ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych, organizacja warsztatów
tematycznych, imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów, kursów doszkalających, stypendiów
naukowych i programów stypendialnych i inne.
2. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna: wsparcie działalności wspomagającej wkład
młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa
człowieka, swobody obywatelskie, zasady demokracji; integracji europejskiej i rozwijania współpracy
młodzieży z różnych krajów; nauka przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Główne przedmioty
dofinansowania to: warsztaty, projekty aktywizujące młodzież z małych miejscowości, współpraca
młodzieży z lokalnymi samorządami, organizacja debat, spotkań, szkoleń; kursy, szkolenia; inne.
3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe: wsparcie przedsięwzięć służących wzmacnianiu więzi
młodych ludzi z Ojczyzną, podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz
przybliżaniu wiedzy historycznej; promowaniu wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i
wydarzeń, kształtujących dzieje Polski. Główne przedmioty dofinansowania to: koncerty, wystawy,
spotkania; gry terenowe; inscenizacje i rekonstrukcje historyczne; tworzenie szkolnych izb pamięci;
konkursy historyczne i inne.
Terminy: I edycja – nabór wniosków od 18 lutego do 18 marca; II edycja – nabór wniosków od 1 do
25 września.
Więcej informacji o konkursie Bank Ambitnej Młodzieży: http://bdu.bzwbk.pl/90798
Więcej informacji:
http://bdu.bzwbk.pl/
e-mail: fundacja@bzwbk.pl
FUNDACJA ERNST&YOUNG
FERIE Z PASJĄ dla młodych ludzi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Pomaga w
sfinansowaniu wyjazdów zimowych dla swoich podopiecznych – ferii podczas których rozwijają swoje
zainteresowania i dobrze się bawią. Dla młodych ludzi w wieku 12-17 lat, po spełnieniu określonych
wymagań Fundacji np. wzięciu udziału w fundacyjnym konkursie projektując logotyp ferii zimowych
itp.
Terminy:
Fundacja podaje na stronie internetowej terminy składania wniosków o dofinansowanie na dany rok.
Więcej informacji:
www.ey.com/PL/pl/About-us/Corporate-Responsibility
e-mail: Fundacja@pl.ey.com
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FUNDACJA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI/FUNDACJA POLSKA WIEŚ 2000
IM. M.RATAJA
Wśród programów dotacyjnych Fundacji, warto zwrócić uwagę m.in. na
PROGRAM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P.N. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ".
Realizowany jest od 2009 roku i wspiera m.in. zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie
lokalnego potencjału w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza dziedzictwa
historycznego regionu, wspomaga lokalną aktywność społeczno - zawodową, integrację
społeczną, zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu.
Terminy:
Terminy składania wniosków są ruchome, choć konkursy są realizowane w okresach kwartalnych, a
szczegółowe terminy - podawane na stronie Fundacji.
Więcej informacji:
http://www.efrwp.com.pl/
e-mail: efrwp@efrwp.com.pl
FUNDACJA IM. DR MARIANA KANTONA – FUNDACJA BANKU PEKAO S.A.
Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół
wyższych, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów organizacji
charytatywnych, upowszechniania kultury.
Więcej informacji:
http://www.pekao.com.pl/ Szukaj: O Banku -> Odpowiedzialność Społeczna -> Fundacja Kantona.
FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO
Wybrane programy dotacyjne Fundacji:
RÓWNE SZANSE - KOLOROWA AKADEMIA: wspiera programy organizacji, które prowadzą
działania integracyjne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. W 2011 roku termin składania
listów intencyjnych minął 7 marca.
DEMOKRACJA W DZIAŁANIU – celem programu jest zwiększenie udziału obywateli i
organizacji w życiu publicznym. Wspiera obywatelskie działania dotyczące następujących
zagadnień: strategie przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań, partycypacja –
włączania obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących ich dzielnicy, gminy, miasta lub
całego kraju; Nadzór (dawniej – Działania Strażnicze) – nadzorowanie funkcjonowania instytucji
publicznych; Tolerancja – przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych. W 2011 roku
termin składania listów intencyjnych mija 31 sierpnia.
Terminy składania wniosków do poszczególnych konkursów grantowych na rok 2011 są stałe i
podane na stronie.
Więcej informacji:
www.batory.org.pl
e-mail: batory@batory.org.pl
FUNDACJA NASZA ZIEMIA
PO STRONIE NATURY
Program polega na rozpowszechnianiu akcji sadzenia drzew i działań edukacyjnych. Adresowany jest
do: rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców lub członków nieformalnej grupy skupiającej
społeczność. W ramach programu jest konkurs grantowy – szerzenie wiedzy o drzewach,
informowanie o problemach lasów, promocja ochrony lasów i drzew, inicjowanie działań w zakresie
ochrony i sadzenia drzew, a także poszanowania wody. Kwota dotacji: od 3.000 złotych do 15.000
złotych.
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Więcej informacji:
www.mojesilnedrzewo.pl
www.naszaziemia.pl
e-mail: fundacja@naszaziemia.pl
FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, CZŁONEK FORUM DARCZYŃCÓW W
POLSCE
SZKOŁY DLA EKOROZWOJU. Program zachęca szkoły i ich partnerów – rodziców, uczniów,
społeczność lokalną do planowania i realizacji praktycznych projektów związanych z ochroną
środowiska. W 2011 roku Fundacja ogłosiła III edycję programu, dla wszystkich szkół i organizacji
działających na rzecz szkół powiatu brzeskiego oraz szkół z terenu województwa opolskiego. Można
się starać o dotację do 8.000 złotych. Wśród dotychczas zrealizowanych inicjatyw w ramach programu
w brzeskich szkołach i przedszkolach powstały zielone ścieżki edukacyjne, pracownie lekcyjne na
świeżym powietrzu, wymieniono oświetlenie na energooszczędne i przyjazne dla zdrowia dzieci, tereny
przyszkolne zostały zazielenione i wzbogacone w ogródki, a także przyjazne dzieciom place zabaw i
ścieżki zdrowia. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez założenie wizytówki na stronie
www.ekoszkola.pl oraz przesłaniu zgłoszenia.
Terminy:
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ma ruchome terminy przyjmowania wniosków o dotacje.
Więcej informacji:
http://www.fpds.pl/pl/
www.ffp.org.pl
www.ekoszkola.pl
e-mail: fundusz@epce.org.pl; biuro@epce.org.pl, fundusz@ffp.org.pl
FUNDACJA ORANGE - DAWNA FUNDACJA GRUPY TP
W ramach Funduszu Darowizn wspiera wartościowe projekty i inicjatywy, ukierunkowane na niesienie
pomocy dzieciom i młodzieży. Zakłada finansowanie projektów w następujących obszarach
tematycznych:
EDUKACJA: wyrównywanie szans edukacyjnych/wykorzystanie nowych technologii
w edukacji;
ZDROWIE: ochrona zdrowia / pomoc niepełnosprawnym / ułatwianie komunikacji
osobom niepełnosprawnymi chorym;
KULTURA I SZTUKA ORAZ DZIEDZICTWO NARODOWE.
Finansuje m.in. działania o charakterze edukacyjnym, społecznym lub wychowawczym, warsztaty,
szkolenia, konferencje, festiwale, wystawy.
Terminy: Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, a rozpatrywane w trybie miesięcznym do dnia
10 następnego miesiąca od złożenia. Wnioski składa się wersji elektronicznej na Formularzu
Dotacyjnym, udostępnianym na stronie internetowej.
Więcej informacji:
www.fundacja.orange.pl
e-mail: fundacja@orange-tp.com
FUNDACJA ORLEN DAR SERCA
Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie charytatywnych inicjatyw na
rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia tradycji
narodowej, rozwoju oświaty i nauki.
Głównym programem realizowanym przez Fundację jest POMOC RODZINNYM DOMOM
DZIECKA W CAŁEJ POLSCE. Fundacja prowadzi także własny program stypendialny oraz
WSPIERA PROJEKTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM DZIECI NA DRODZE. Przyznaje
pomoc osobom fizycznym i prawnym. Posiada własny formularza wniosku o dotację.
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Więcej informacji:
www.darserca.pl
e-mail: fundacja@darserca.pl
FUNDACJA PZU
Prowadzi dwa konkursy grantowe:
WZBOGACENIE OFERTY EDUKACYJNEJ na obszarach wiejskich i małych miastach (do 30.000
mieszkańców) – w 2011 roku termin składania wniosków mija 15 lipca.
ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
– w 2011 roku termin składania wniosków mija 6 maja.
Więcej informacji:
www.fundacja.pzu.pl Szukaj -> Grupa PZU -> Fundacja PZU
e-mail: fundacja@pzu.pl
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI - NARODOWA AGENCJA PROGRAMU
MŁODZIEŻ
PROGRAM "MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU". To program Komisji Europejskiej, który pozwala
uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogą
realizować swoje pasje, umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.
Program składa się z 5 ścieżek, tzw. akcji, które dają możliwość poznania rówieśników, zrobienia
czegoś pożytecznego, poznania świata, rozwoju zainteresowań. Mogą to być wymiany młodzieży,
inicjatywy młodzieżowe, wolontariat za granicą, szkolenia, seminaria, staże, wizyty, konferencje…
1 - Młodzież dla Europy: udział w wymianach młodych ludzi z różnych krajów, inicjatywach
grup młodzieżowych czy też różnego rodzaju projektach skupionych wokół problemu
demokracji.
2 - Wolontariat Europejski;
3 - Młodzież w świecie;
4 - Systemy wsparcia młodzieży;
5 - Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań
młodzieżowych.
Terminy:
Fundacja ma stałe terminy przyjmowania wniosków o dotację tj. 1 lutego, 1 kwietnia, 1 czerwca, 1
września, 1 listopada. Formularze wniosków są dostępne na stronach internetowych Programu
Młodzież tj. www.mlodziez.org.pl
Więcej informacji:
http://mlodziez.org.pl;
http://www.frse.org.pl
e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl
FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI
POŻYTECZNE FERIE - dotacje na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z
małych miejscowości podczas ferii zimowych. W 2011 roku terminu naboru wniosków można się
spodziewać pod koniec roku.
POŻYTECZNE WAKACJE - dotacje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z
małych miejscowości podczas wakacji. W 2011 roku termin naboru wniosków mija 6 maja.
Terminy: Fundacja ma ruchome terminy składania wniosków do konkursów grantowych.
Więcej informacji:
www.fww.org.pl
www.witrynawiejska.org.pl
e-mail: fww@fww.org.pl
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NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA
PROGRAM ENGLISH TEACHING - DOTACJE. Jest to konkurs grantowy, w ramach którego
szkoły, organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe ubiegają się o dotacje na
realizację projektów związanych z nauczaniem języka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie.
Wśród nagrodzonych dotychczas projektów są m.in.: kluby miłośników kultury anglosaskiej,
dyskusyjne kluby filmowe, koła teatralne. W małych szkołach tworzone są biblioteki z literaturą i prasą
anglojęzyczną oraz organizowane są konkursy i festiwale.
W 2011 roku organizowana jest już 10 edycja Programu, a termin składania wniosków o dotację
minął: 31 stycznia.
Więcej informacji:
www.englishteaching.org.pl
www.nida.pl
e-mail: et@nida.pl
POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
RÓWNAĆ SZANSE. WE WSPÓŁPRACY Z PAFW. Celem programu jest wsparcie inicjatyw
społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz
miejscowości do 20.tys. mieszkańców. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, placówki
oświatowe oraz niesformalizowane grupy młodzieży z całej Polski. Konkurs ogłaszany jest co roku.
W 2011 roku ogłoszenie o terminie składania wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego ukaże
się 1 sierpnia, natomiast ogłoszenie o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ukazuje się w styczniu.
Termin składania wniosków do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w 2011 minął 22 lutego.
www.rownacszanse.org.pl
MAKE A CONNECTION - PRZYŁĄCZ SIĘ. We współpracy z International Youth Foundation i
firmą Nokia. Celem programu jest promowanie pozytywnego rozwoju młodzieży przez oferowanie
młodym ludziom szansy na nawiązanie kontaktu ze społecznościami lokalnymi, rodzinami,
rówieśnikami, i - z samymi sobą. Przyznawane jest wsparcie finansowe i szkoleniowe dla projektów
realizowanych przez grupy młodzieżowe. Mogą dotyczyć rozwoju zdolności dzieci i młodzieży, działań
artystycznych, sportowych, ekologicznych, promowania kultury i historii. Młodzież musi samodzielnie
przygotować projekty i wprowadzać je w życie. Konkurs dotacyjny realizowany jest w całej Polsce.
W 2011 roku realizowana jest X edycja Programu Make a Connection, termin zgłaszania wniosków
minął 11 marca. Nabór wniosków ogłaszany jest raz w roku. www.makeaconnection.pl oraz
http://www.youthactionnet.org
ŚWIETLICA MOJE MIEJSCE. Celem programu jest stworzenie dla dzieci w wieku 8-13 lat
zorganizowanego, estetycznego i przyjaznego miejsca, wyposażonego i oferującego ciekawy program
zajęć. Realizowany na terenie wybranych województw. O dotację mogą się ubiegać lokalne
organizacje pozarządowe lub świetlice współpracujące z organizacjami. Dotacje mogą być
przeznaczone na wyposażenie świetlicy, zakup materiałów do zajęć, książek, wynagrodzenia dla
prowadzących zajęcia, koszty przejazdów. Od roku 2005 w programie uczestniczą 34 świetlice z
województwa podlaskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W marcu 2010 roku do programu dołączyło
17 świetlic z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. [jest to bieżąca edycja!]
Terminy: Fundacja ma ruchome terminy składania wniosków do konkursów grantowych.
Więcej informacji:
www.pcyf.org.pl
e-mail: pcyf@pcyf.org.pl
POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY – PNWM. ORGANIZACJA UTWORZONA
PRZEZ RZĄDY POLSKI I NIEMIEC.
Dofinansowuje spotkania, praktyki, programy specjalistyczne i inne, w których biorą udział młodzi
ludzie z Polski i Niemiec. Jej celem jest polepszanie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężanie
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uprzedzeń i wsparcie procesu pojednania między Polakami i Niemcami. Głównym zadaniem jest
wspieranie polsko-niemieckiej wymiany uczniów i młodzieży.
Organizacja może udzielać dotacji np. na spotkania młodych Polaków i Niemców, praktyki, imprezy
dokształcające, podróże do miejsc pamięci, publikacje, media itd.
Dotacje udzielane są na:
- spotkania młodych Polaków i Niemców;
- praktyki;
- imprezy dokształcające;
- podróże do miejsc pamięci;
- publikacje, media itd.
Terminy: Można je przesyłać przez cały rok, z tym że najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem
projektu.
Więcej informacji: http://www.dpjw.org/html/index.php
e-mail: biuro@pnwm.org
TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH Ę
SENIORZY W AKCJI: w ramach programu przyznaje niewielkie dotacje na inicjatywy realizowane
we współpracy młodzieży i seniorów z małych miejscowości. Mogą to być przedsięwzięcia społeczne,
artystyczne, kulturalne w środowisku zamieszkania. Programy, w ramach których Towarzystwo
przyznaje niewielkie dotacje na realizację projektów związanych z kulturą w małych społecznościach.
O dotację mogą się ubiegać osoby powyżej 55 roku życia, współpracujące z organizacjami
pozarządowymi lub innymi instytucjami non profit.
Sprawdzaj też inne projekty tego Towarzystwa i konkursy dotacyjne, m.in.„Młodzi menadżerowie
kultury”.
Więcej informacji:
e-mail: biuro@e.org.pl
http://e.org.pl

ŹRÓDŁA RZĄDOWE:
ADMINISTRACJA CENTRALNA I TERENOWA
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Ministerstwo ogłasza konkursy na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie edukacji przez różne
jednostki: publiczne i niepubliczne, w tym organizacje pozarządowe. Wśród ostatnio ogłoszonych
konkursów w 2011 roku warto wymienić:
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Poznaj swojego sąsiada! – polskobiałoruskie spotkania dzieci i młodzieży”
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: "Program pomocy wybitnie
uzdolnionym uczniom"
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: "Zapewnienie uczniom niewidomym
i słabo widzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych odpowiednio w
systemie Braille'a oraz w druku powiększonym
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Polsko-koreańska wymiana
młodzieży”
Więcej informacji:
Wykaz wybranych do dofinansowania zadań jest publikowany na stronach internetowych BIP
Ministerstwa oraz na stronach internetowych Ministerstwa:
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www.men.gov.pl w zakładce Zadania Publiczne – w pierwszym kwartale roku, w którym zadania mają
być realizowane.
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PROGRAMY MINISTRA KiDN
Ministerstwo prowadzi programy operacyjne, w ramach których dofinansowuje zadania z zakresu
kultury i edukacji kulturalnej m.in. inicjatywy lokalne związane z ochroną i rozwojem dziedzictwa
kulturowego, także w małych społecznościach. Co roku Ministerstwo ogłasza nowe priorytety
programu dotacyjnego. Każdy program ma własny regulamin i terminy składania wniosków i może
mieć związek z edukacją nieformalną młodzieży.
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011:
WYDARZENIA ARTYSTYCZNE Priorytet 1 – Muzyka, Priorytet 2 – Teatr i taniec 3 – Sztuki
wizualne 4 – Literatura 5 – Czasopisma 6 – Film 7 – Narodowe kolekcje sztuki współczesnej.
EDUKACJA KULTURALNA
DZIEDZICTWO KULTUROWE Priorytet 1 – Ochrona zabytków Priorytet 2 – Wspieranie działań
muzealnych Priorytet 3 – Kultura ludowa Priorytet 4 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych
INFRASTRUKTURA KULTURY
PROMESA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZWÓJ SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO Priorytet 1 – Edukacja artystyczna Priorytet 2 –
Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego
Terminy:
Terminy składania wniosków: I nabór – do dnia 30 listopada 2010 roku (nie dotyczy priorytetu
Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego); II nabór do dnia 31 marca 2011 roku – w tym terminie
odbędzie się nabór do priorytetu Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego; w przypadku pozostałych
programów i priorytetów – o ile środki nie zostaną wyczerpane w I naborze.
Więcej informacji:
Informacje o dotacjach celowych MKiDN, opisy programów, formularze wniosków dostępne są na
stronie internetowej MKiDN:
www.mkidn.gov.pl pod hasłem: Programy Ministra.
Wnioski składa się przez portal systemu EBOI.
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ - FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – FIO
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – tzw. FIO, to wieloletni program rządowy, powierzony do
realizacji Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Celem Programu jest zwiększenie udziału organizacji
pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność
pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem zasad partnerstwa,
innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans. Dotacje w ramach FIO są dystrybuowane
w drodze otwartych konkursów.
Na lata 2009-2013 przyjęto 4 priorytety merytoryczne:
Wspierane będą indywidualne działania inicjowane przez organizacje w zakresie realizacji zadań
publicznych, wspólne inicjatywy obywatelskie w ramach partnerstwa publiczno – społecznego i
wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz III sektora.
Priorytet I: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE: m.in.
Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej;
Priorytet II: SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAŃSTWIE, m.in. rozwój
potencjału organizacji pozarządowych (szkolenia, konsultacje, doradztwo), wolontariat w
organizacjach pozarządowych.
Priorytet III – INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE:
Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych; Aktywizacja ludzi starych,
integracja międzypokoleniowa; Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych; Działania na rzecz
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zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską; Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i
turystyka społeczna.
Priorytet IV. – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ, czyli promowanie łączenia
aktywności ekonomicznej ze społeczną m.in. szkoleniowo-doradcze wsparcie różnych form
przedsiębiorczości społecznej oraz wolontariat pracowniczy.
Konkursy przeprowadzane są zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego oraz
uchwałą Rady Ministrów z 2008 roku w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.
Terminy:
Konkurs dotacyjny Programu FIO ogłaszany jest w pierwszym kwartale roku. Wnioski należy przesłać do 6 lutego
2011 – w generatorze wniosków, a do 7 lutego 2011 – w wersji papierowej z załącznikami.
Więcej informacji:
http://www.pozytek.gov.pl szukaj: FIO oraz na stronie instytucji zajmującej się obsługą Programu:
http://www.crzl.gov.pl , a także na stronie MPiPS:
www.mps.gov.pl szukaj: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
e-mail: fio@mps.gov.pl
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI – MRiRW
KILKA ZADAŃ EDUKACYJNYCH zlecanych przez ww. Ministerstwo do realizacji jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom i fundacjom. Na początku
każdego roku, po uchwaleniu ustawy budżetowej, Minister ogłasza listę zadań edukacyjnych na dany
rok i zasady konkursu.
W 2011 roku Minister ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 6 zadań publicznych pn.
1. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej.
2. Wspieranie działań o szczególnym znaczeniu dla upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i
turystyki wśród uczniów szkół rolniczych oraz zamieszkałych na wsi uczniów innych szkół
ponadgimnazjalnych, poprzez organizację na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i
centralnym imprez sportowych i turystycznych oraz obozów szkoleniowych.
3. Wydawanie i upowszechnianie publikacji wspomagających kształcenie i wychowanie uczniów oraz
działalność społeczną w szkołach rolniczych.
4. Kultywowanie tradycji ludowych i narodowych w szkołach rolniczych i w innych szkołach
ponadgimnazjalnych na terenach wiejskich.
5. Lider społeczności wiejskiej – warsztaty.
6. Letnia Szkoła Talentów.
Więcej informacji:
Wnioski można składać w pierwszym kwartale roku, po ogłoszeniu zasad i warunków ubiegania się o
dotację w otwartym konkursie ofert.
www.minrol.gov.pl szukaj w zakładce: Informacje Branżowe/Szkoły rolnicze/Zadania edukacyjne, a
także w BIP Ministerstwa.e-mail:kancelaria@minrol.gov.pl
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – MSiT
Ministerstwo co roku ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez
jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.
Są to zadania związane z ROZWOJEM SPORTU, JAK RÓWNIEŻ TURYSTYKI.
Wśród dotychczas dofinansowanych zadań w dziedzinie sportu Ministerstwo dofinansowało szkolenia
dla młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach
międzynarodowych i wiele innych, a w dziedzinie turystyki np. lokalne projekty wytyczania i
znakowania szlaków turystycznych; wyznaczania tras pieszych, konnych, rowerowych; konserwacji
turystycznych szlaków np. architektury drewnianej, dziedzictwa kulturowego, szlaków bocianich,
tworzenia regionalnych i ponadregionalnych produktów turystycznych, szlaków średniowiecznych
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miasteczek regionu; wykorzystania np. dziedzictwa przemysłowego do promocji turystycznej gmin i
regionów; rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej itd.
Więcej informacji:
Konkurs ogłaszany jest w ostatnim kwartale roku poprzedzającym realizację zadań publicznych.
Wykaz wybranych do dofinansowania zadań jest publikowany na stronach internetowych BIP
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz na stronach internetowych Ministerstwa:
www.msport.gov.pl, w zakładce Turystyka albo Sport – w pierwszym kwartale roku, w którym zadania
mają być realizowane.
e-mail:kontakt@msport.gov.pl
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI – MSWiA
Wśród zadań na rok 2012 przewidziano m.in. działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i
twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających znaczenie dla kultury mniejszości lub dla
zachowania i rozwoju języka regionalnego; wydawanie książek, czasopism; wspieranie programów
telewizyjnych i audycji radiowych; ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub językiem
regionalnym; ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości; działalność świetlicową; prowadzenie
bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości; edukację dzieci i
młodzieży realizowaną w różnych formach; propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku
regionalnym itd.
DOTACJE NA INWESTYCJE MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ, ZACHOWANIE I ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI
KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ ZACHOWANIE I ROZWÓJ JĘZYKA
REGIONALNEGO.
DOTACJE NA REALIZACJĘ W 2012 ROKU ZADAŃ MAJACYCH NA CELU OCHRONĘ, ZACHOWANIE I
ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ
ZACHOWANIE I ROZWÓJ JĘZYKA REGIONALNEGO.
Więcej informacji:
Informacje podawane są w BIP Ministerstwa oraz na jego stronie internetowej:
www.mswia.gov.pl
e-mail: kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
NARODOWE CENTRUM KULTURY - NCK
Podobnie jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku ogłasza tzw. programy
operacyjne, w tym także konkursy dotacyjne m.in. na wsparcie dla chórów szkolnych, modernizację
lokalnych ośrodków kultury.
Wśród programów NCK warto zwrócić uwagę na:
Program Dom Kultury +
Celem Programu jest stworzenie równego dostępu do kultury dla mieszkańców miast oraz terenów
wiejskich oraz poprawa uczestnictwa w kulturze na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich,
zainicjowanie przemian domów kultury w Polsce w nowoczesne centra kultury lokalnej, które m.in.
będą animować życie kulturalne społeczności lokalnych. W 2010 roku ogłoszono konkurs dotacyjny
pn.”Dom z wyższą kulturą”. Jego celem jest dofinansowanie najciekawszych projektów w kategorii:
kultura, edukacja, integracja oraz sport i rekreacja aktywizujących lokalną społeczność. Uczestnikami
konkursu mogą być publiczne instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i
stowarzyszenia oraz grupy nieformalne, które prowadzą działalność kulturalną, skierowaną do
społeczności lokalnej. W III już edycji termin naboru wniosków trwał– od 3 stycznia 2011 do 14 lutego
2011. www.domykultury.newsweek.pl Rejestracja formularza elektronicznego.
Więcej informacji:
www.nck.pl, w zakładce: Programy
www.regiony.nck.pl oraz
www.domykultury.newsweek.pl
e-mail:nck@nck.pl
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NARODOWY BANK POLSKI
NBP udziela dofinansowania na DZIAŁANIA SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ISTOTNE DLA
EDUKACJI EKONOMICZNEJ, nadsyłane przez organizacje i instytucje zewnętrzne do oddziałów
okręgowych NBP.
Terminy:
Komisja ds. edukacji ekonomicznej pracująca w Centrali NBP rozpatruje i opiniuje wnioski pozytywnie
zaopiniowane przez oddziały okręgowe NBP. Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu.
Optymalny czas złożenia wniosku to 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu.
Należy wypełnić specjalny formularz wniosku i przesłać do jednego z 16 Oddziałów Okręgowych NBP.
Oddziały Okręgowe NBP:
w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie,
Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze
Więcej informacji:
www.edukacja.nbportal.pl lub www.nbp.pl, szukaj: Edukacja-> Edukacja Ekonomiczna -> Komisja ds.
edukacji NBP.
http://www.nbportal.pl/pl/edukacja/dofinansowania_nbp
e-mail: sekretariat.dew@nbp.pl
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
- NFOŚiGW
NFOŚiGW planuje i realizuje dofinansowywanie przedsięwzięć zgodnie z programami priorytetowymi,
które opracowuje na każdy rok, określając szczegółowe zasady udzielania dofinansowania, procedury
oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. Stosowane są dwie podstawowe procedury wyboru
przedsięwzięć do dofinansowania: nabór ciągły oraz konkurs. Procedury wyboru przedsięwzięć mogą
być jednoetapowe lub dwuetapowe.
Lista priorytetowych programów NFOŚiGW planowanych do finansowania ogłaszana
jest co roku. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie następuje na podstawie
Programów Priorytetowych, które zawierają szczegółowe warunki udzielania dofinansowania. Np. w
2011 roku wśród programów priorytetowych jest EDUKACJA EKOLOGICZNA. Termin naboru
wniosków: 01.02.2011 – 21.02.2011
Tematyka priorytetowa konkursu: realizacja zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej
państwa; zmiany klimatu; racjonalne gospodarowanie energią; zachowanie różnorodności
biologicznej oraz sieć obszarów chronionych Natura 2000; gospodarka odpadami; ochrona wód i
gospodarka wodna.
Więcej informacji:
Na stronie internetowej NFOŚIGW: www.nfosigw.gov.pl w zakładce pt. Środki krajowe, a najlepiej w
BIP Funduszu: zasady udzielania pomocy finansowej. Warto zapoznać się z dokumentami: Zasady
udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW oraz Lista priorytetowych programów na dany rok.
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.ple-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
TWÓJ URZĄD WOJEWÓDZKI
Wojewoda może wydzielić określone środki na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych,
zgodnie z własnymi zadaniami i uchwalonym programem współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Więcej informacji:
Na stronie internetowej wojewody i w BIP.
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TWÓJ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WFOŚIGW
WFOŚIGW mieszczą się we wszystkich województwach. Są to samorządowe osoby prawne. Celem
działalności każdego WFOŚiGW jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie
działań wymienionych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska.
WFOŚiGW mogą ogłaszać konkursy oraz programy na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, które przeprowadza się na podstawie uchwalonych przez
zarząd Funduszu regulaminów. Należy zapoznać się z dokumentami: ZASADY UDZIELANIA
POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW oraz z LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ
PRIORYTETOWYCH FUNDUSZU. Interesującym zadanie dla twórców programów edukacyjnych
może być zadanie pn. Edukacja Ekologiczna.
Więcej informacji:
- Środki Samorządowego Funduszu przeznacza się na realizację celów określonych w
ustawie Prawo ochrony środowiska.
- Informacji szukaj na stronach internetowych WFOŚIGW w BIP.

ŹRÓDŁA SAMORZĄDOWE
47. TWÓJ URZĄD MARSZAŁKOWSKI
48. TWOJE STAROSTWO POWIATOWE
49. TWÓJ URZĄD GMINY
Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostek samorządu
terytorialnego: gminy, powiatu, województwa. Są to przede wszystkim działania związane z
działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatem (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie). Obejmują one kilkadziesiąt zadań.
Program współpracy danego samorządu z organizacjami pozarządowymi, uchwalony przez radę
gminy, radę powiatu czy sejmik wojewódzki po skonsultowaniu z organizacjami lokalnymi. Formy
współpracy to m.in. zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z
przekazywaniem środków finansowych na ich realizację (dotacji). Zlecanie realizacji zadań może
nastąpić w dwóch formach: powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z
udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji lub wspierania wykonywania zadania
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji. Na
podstawie uchwalonego wcześniej programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uchwały
rady gminy, powiatu, czy sejmiku wojewódzkiego ogłaszane są otwarte konkursy ofert na
realizację wybranych/priorytetowych w danym roku - zadań publicznych danej jednostki
samorządu terytorialnego. Wiele samorządów lokalnych wypracowało i uchwaliło już własny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi i zasady przyznawania dotacji na ich działalność, jednak
nie oznacza to, że w każdej gminie, powiecie, czy województwie taki program już funkcjonuje. Warto
o niego pytać.
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2010 rok)
pojawiła się też możliwość zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zdania publicznego z
pominięciem otwartego konkursu ofert (nie więcej niż 10.000 złotych) oraz możliwość
zgłoszenia przez samych mieszkańców lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej tzw.
inicjatywy lokalnej i wystąpienia z wnioskiem o realizację określonego zadania publicznego, które
mieszkańcy uznają za konieczne (samorząd może wesprzeć realizację tej inicjatywy, jednak bez
przekazywania bezpośrednio pieniędzy zgłaszającym).
Więcej informacji:
Informacji na temat otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz programu
współpracy samorządu gminnego, powiatowego czy wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi w
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danym roku należy szukać na stronach internetowych urzędów gmin, powiatów, województw, w BIP
oraz na tablicy ogłoszeń w ww. urzędach.
EUROPEJSKIE PROGRAMY DOTACYJNE
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI:
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działania:
7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji:
Działanie o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się
do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych oraz rozwój dialogu,
partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Działanie o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się
do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich; rozwój dialogu partnerstwa
publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich.
Terminy: nabory wniosków do poszczególnych ścieżek finansowania są ogłaszane sukcesywnie,
odrębnie dla każdego województwa i podawane na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich
poszczególnych Województw.
Więcej informacji:
www.dotacjeue.org.pl
www.efs.gov.pl
http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx
W każdym województwie działa też tzw. Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. Adres
Punktu znajdziesz na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
PROW – PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH,
IV oś Programu: LEADER
Szukaj Lokalnej Grupy Działania na swoim terenie, zapoznaj się z Lokalną Strategią Działania, czy
przewidziane są w niej działania związane z edukacją nieformalną młodzieży i poznaj terminy
przyjmowania wniosków w ramach konkursów dotacyjnych p.n. – Małe projekty.
Więcej informacji:
W oddziałach Regionalnych Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
Pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800 38 00 84
www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl
e-mail:info@arimr.gov.pl
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
Dotacje są dostępne regionalnie, tj. w 16 regionalnych programach operacyjnych, zarządzanych na
poziomie wojewódzkim. Priorytety są rozpisywane dla każdego województwa na poszczególne
działania i ścieżki finansowania i dostosowane do sytuacji panującej w określonym regionie. Zapoznaj
się RPO dla swojego województwa i sprawdź, czy wśród priorytetów wsparcia jest zaplanowane
wsparcie na edukację nieformalną.
Terminy: nabory wniosków do poszczególnych ścieżek finansowania są ogłaszane sukcesywnie,
odrębnie dla każdego województwa i podawane na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.
Więcej informacji:
Informacje o RPO dla poszczególnych województw są dostępne w Urzędach Marszałkowskich, na ich
stronach internetowych, a także na stronie: www.dotacjeue.org.pl
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W każdym województwie działa też tzw. Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. Adres
Punktu znajdziesz na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Urzędy Marszałkowskie
dolnośląskie - www.rpo.umwd.pl
kujawsko-pomorskie - www.kujawsko-pomorskie.pl
lubelskie - www.rpo.lubelskie.pl
lubuskie - www.lrpo.lubuskie.pl
łódzkie - www.lodzkie.pl
małopolskie - www.malopolskie.pl
mazowieckie - www.mazovia.pl
opolskie - www.umwo.opole.pl
podlaskie - www.wrotapodlasia.pl
podkarpackie - www.wrota.podkarpackie.pl
pomorskie - www.dpr.woj-pomorskie.pl
śląskie - www.rpo.silesia-region.pl
świętokrzyskie - www.rozwoj-swietokrzyskie.pl
zachodniopomorskie - www.um-zachodniopomorskie.pl
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