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WYBRANE FUNDUSZE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI
DZIAŁAJĄCYCH W DZIEDZINIE
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Przewodnik dla uczestników
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– jak znaleźć fundusze na ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego wsi?
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Drodzy liderzy organizacji lokalnych!
Prezentujemy listę kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji, które
przyznają dotacje na różnego rodzaju inicjatywy związane z ochroną i rozwojem
dziedzictwa kulturowego, podejmowane przez mieszkańców społeczności lokalnych.
Każda instytucja rozdająca dotacje (tzw. granty) ma swoje zasady i procedury pracy i
przyznawanego wsparcia. Każda z nich ma także swoje priorytety wsparcia finansowego i
"ulubione" tematy, wynikające z własnych celów statutowych. Te priorytety mogą ulegać
zmianie, bo ciągle pojawiają się nowe wyzwania, potrzeby i problemy, a instytucje
grantodawcze próbują na nie reagować. Zmiany te przebiegają w różnym czasie, np. co
roku, bądź co trzy lata, dlatego wiedza na temat warunków otrzymania wsparcia
finansowego wymaga ciągłej aktualizacji i nie sposób „zamknąć” jej w żadnym
drukowanym opracowaniu. Ponadto, organizacje grantodawcze - w myśl spełniania
zasady przejrzystości działań - przyznają dotacje zwykle w oparciu o konkurs wniosków,
czyli konkurs pomysłów przelanych na papier w formie szczegółowego planu działań tzw.
wniosku o dotacje. Niektóre instytucje mają stałe terminy składania wniosków o
fundusze i jest ich kilka w roku. Większość jednak ogłasza konkursy dotacyjne w
różnym czasie, często tylko raz lub dwa razy do roku. To sprawia, że wiele
terminów naboru wniosków o dotację właśnie „uciekło”, albo za chwilę stracą one swoją
aktualność i być może nie zdążycie z tych konkursów dotacyjnych skorzystać w
najbliższym czasie.
Dlatego też prosimy potraktować niniejszy przewodnik jako zachętę do
zaglądania na strony internetowe wskazanych organizacji i ściągawkę do
głębszych poszukiwań. To zwykle najszybciej tam, na stronach internetowych,
darczyńcy umieszczają zasady ubiegania się o fundusze, aktualne terminy składania
wniosków, zmiany tych terminów i formularze wniosków.
Wybór prezentowanych treści w niniejszym Przewodniku nie oddaje pełnego zakresu
działalności, ani misji organizacji. Został zrobiony na użytek osób z lokalnych
organizacji, które poszukują środków finansowych na realizację przedsięwzięć w
dziedzinie kultury. Informacje o organizacjach zostały zaczerpnięte z ich witryn
internetowych, innych publikacji informacyjnych, bądź od samych pracowników instytucji.
W niniejszym opracowaniu podajemy listę tylko tych organizacji i instytucji, do których
można bezpośrednio złożyć wniosek o dotację; pominęliśmy wiele organizacji, które
wspierają cele związane z kulturą, ale za pośrednictwem innych organizacji.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie okaże się pomocne w pracy osób, które w
Waszych organizacjach są odpowiedzialne za poszukiwanie środków finansowych z
różnych źródeł na działania związane z kulturą.
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O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
Większość terminów składania wniosków o dotację ze źródeł rządowych, a także
pozarządowych przypada na pierwszy kwartał roku.
Wnioski o dotację składa się zwykle na formularzach udostępnianych przez
darczyńców na ich stronach internetowych lub w biurach.
Wnioski składa się zazwyczaj w 2 kopiach; niektórzy darczyńcy wymagają
większej liczby kopii.
Do wniosku załącza się zwykle oryginał lub ksero wypisu z rejestru sądowego
organizacji tzw. KRS; niektórzy darczyńcy proszą także o dołączenie statutu
organizacji, sprawozdanie finansowego za ostatni rok i/lub bilansu.
We wniosku trzeba zwykle podać NIP i REGON organizacji wnioskującej o
dotację.
Trzeba zwrócić uwagę na dokładne warunki terminu wpłynięcia wniosku do
danego darczyńcy, czy jest to np. data stempla pocztowego, czy też data wpłynięcia
wniosku do biura? Niektóre wnioski można przesłać pocztą, albo doręczyć osobiście;
zdarza się, że wnioski można przesłać tylko w formie elektronicznej!
Niektórzy darczyńcy wprowadzili obowiązek wcześniejszego rejestrowania
wniosków na swoich stronach internetowych lub składania listów
intencyjnych przed złożeniem właściwego wniosku.
Zawsze należy podziękować za otrzymaną dotację, grant, wsparcie, a także
pamiętać o terminowym wysłaniu raportu z wykorzystania funduszy. W
fundraisingu to jedna z najważniejszych zasad udanej współpracy z darczyńcami!

W niniejszym opracowaniu źródła finansowania zostały uporządkowane w następujący
sposób:
I.Fundusze dostępne w kraju:
- Pozarządowe i prywatne źródła lokalne i ogólnopolskie: stowarzyszenia, fundacje, inne
instytucje;
- Źródła publiczne: ministerstwa, inne instytucje rządowe, samorządowe i fundusze
unijne.
II.Fundusze dostępne za granicą:
- Organizacje i fundusze międzynarodowe lub międzyrządowe.
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FUNDUSZE DOSTĘPNE W KRAJU
LOKALNE I OGÓLNOPOLSKIE ŹRÓDŁA POZARZĄDOWE I
PRYWATNE
Aktualne informacje o tych funduszach znajdziesz na stronach:
www.ngo.pl - Termin ucieka lub Fundusze
oraz www.witrynawiejska.org.pl - Warto przeczytać

Źródła Lokalne
Fundusze Lokalne oraz inne lokalne organizacje grantowe (LOG)
Od kilku lat tworzone są w Polsce lokalne, pozarządowe źródła finansowania
różnorodnych inicjatyw oddolnych. Wśród nich są tzw. fundusze lokalne, które
odpowiadają na problemy i potrzeby społeczności lokalnych, którym służą i specjalizują
się w zbieraniu i przekazywaniu środków finansowych. Tematyka organizowanych przez
fundusze lokalne konkursów grantowych jest zróżnicowana i dopasowana do potrzeb
środowiska lokalnego. Poza funduszami lokalnymi działają też innego typu lokalne
organizacje przyznające dotacje np. tylko w jednej, wybranej dziedzinie. W tworzeniu
dotacyjnych organizacji lokalnych pomaga Akademia Rozwoju Filantropii, m.in.
prowadząc program „Działaj Lokalnie”. Obecnie działa w Polsce 47 tego typu
organizacji (partnerów „Działaj Lokalnie”), z czego 16 to fundusze lokalne. Każda z tych
organizacji ma swój wyznaczony obszar działania (od 4 gmin do kilku powiatów), z
którego może przyjmować wnioski o dotację. Organizacje te mają własne terminy naboru
wniosków oraz tematy konkursów dotacyjnych. W większości przypadków tematyka
konkursów jest szeroka (aktywizowanie mieszkańców wokół dobra wspólnego), jednak od
2009 roku LOG mogą, w uzgodnieniu z Akademią, określić min. 3 obszary tematyczne,
które odzwierciedlają najważniejsze problemy i potrzeby społeczności. Regulamin „Działaj
Lokalnie”, formularz wniosku oraz kryteria przyznawania dotacji są w każdym miejscu
takie same. Poza tym, część LOG prowadzi odrębne, niezależne od „Działaj Lokalnie”
konkursy grantowe.
Obecnie trwa już kolejna, VI edycja Programu Działaj Lokalnie, Programu PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowana
właśnie przez poniższe organizacje lokalne. Podstawowym celem Programu Działaj
Lokalnie jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze
dobra wspólnego.
) Kto może ubiegać się o dotacje? Organizacje pozarządowe posiadające osobowość
prawną, lokalne instytucje, grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży
organizacja pozarządowa lub instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną, a także
instytucje, które otrzymają specjalne pełnomocnictwo od zwierzchnich organów do
przeprowadzenia planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy
etc.). Do konkursu nie mogą składać wniosków fundacje skarbu państwa oraz
stowarzyszenia samorządów lokalnych.
) Terminy. Każda organizacja ma własne terminy przyjmowania wniosków o dotację. W
obecnej edycji Programu „Działaj Lokalnie” dofinansowane projekty mają być realizowane
w okresie od maja 2009 do lutego 2010. Sprawdź czy Twoja miejscowość jest objęta
działaniem lokalnej organizacji grantowej i do kiedy można składać wnioski np. do
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Programu „Działaj Lokalnie”.
)Zobacz więcej: www.dzialajlokalnie.pl
Lokalne Organizacje Filantropijne i Konkurs dotacyjny „Działaj Lokalnie”:
"Koalicja dla Młodych" - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej.
)Obszar konkursu: 6 gmin całego powiatu białobrzeskiego (Białobrzegi, Wyśmierzyce,
Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec).
)Adres strony internetowej: www.fundusz.one.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
)Obszar konkursu: 20 gmin: 8 gmin w całego powiatu raciborskiego (gmina miejska
Racibórz, Kuźnia Raciborska, Kornowac, Krzyżanowice, Krzanowice, Nędza, Pietrowice
Wielkie, Rudnik), 3 wybranych gmin powiatu rybnickiego (Gaszowice, Jejkowice,
Świerklany) oraz miasto Rybnik, 7 wybranych gmin powiatu wodzisławskiego (Godów,
Pszów, Radlin, Rydułtowy, gmina miejska Wodzisław Śląski, Lubomia, Marklowice) oraz
miasto Jastrzębie Zdrój i Żory.
)Adres strony internetowej: www.cris.org.pl
Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach
)Obszar konkursu: 9 gmin: 3 wybranych gmin powiatu gliwickiego (Toszek,
Gierałtowice, Knurów), 3 wybranych gmin powiatu mikołowskiego (Ornontowice, Orzesze,
Wyry), 3 wybranych gmin powiatu tarnogórskiego (Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie,
Radzionków)
)Adres strony internetowej: www.fmsgieraltowice.pl
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"
)Obszar konkursu: 4 wybrane gminy powiatu Sokółka (Sokółka, Dąbrowa Białostocka,
Szudziałowo, Korycin).
)Adres strony internetowej: www.sfl.org.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"
)Obszar konkursu: 12 gmin: 1 gmina powiatu głogowskiego (gmina miejska i wiejska
Głogów), 2 gmin powiatu górowskiego (Jemielno, Pęcław), 3 gmin powiatu średzkiego
(Malczyce, Środa Śląska, Miękinia), 1 gminy powiatu legnickiego (Prochowice), 2 gmin
powiatu lubińskiego (Rudna, Ścinawa) i 3 gmin powiatu wołowskiego (Wińsko, Brzeg
Dolny, Wołów)
)Adres strony internetowej: www.partnerstwoodry.pl
Fundacja Fundusz Lokalny "Ramża"
)Obszar konkursu: 5 gmin: 2 wybranych gmin powiatu rybnickiego (Lyski,
Czerwionka-Leszczyny), 3 wybranych gmin powiatu wodzisławskiego (Gorzyce, Mszana,
Godów).
)Adres strony internetowej: www.ramza.org
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
)Obszar konkursu: 16 gmin: 14 gmin całego powiatu biłgorajskiego (Aleksandrów,
gmina miejska i wiejska Biłgoraj, Frampol, Józefów, Tarnogród, Biszcza, Goraj, Księżopol,
Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tereszpol, Turobin) oraz 2 gmin powiatu zamojskiego
(gmina miejska Zwierzyniec, gmina wiejska Zwierzyniec).
)Adres strony internetowej: www.flzb.lbl.pl
Fundacja Pokolenia
)Obszar konkursu: 11 gmin: 6 gmin powiatu tczewskiego (gmina wiejska i miejska
Tczew, Morzeszczyn, Gniew, Pelplin, Subkowy), 5 gmin powiatu nowodworskiego (gmina
i miasto Nowy Dwór Gdański, Miasto Krynica Morska, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo).
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)Adres strony internetowej: www.fundacjapokolenia.pl
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
)Obszar konkursu: 4 wybranych gmin powiatu kłodzkiego: (Bystrzyca Kłodzka, Lądek
Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie).
)Adres strony internetowej: www.flms.pl
Gołdapski Fundusz Lokalny
)Obszar konkursu: 7 gmin: 3 gmin całego powiatu gołdapskiego (Banie Mazurskie,
Dubieninki, Gołdap) i 4 gmin całego powiatu oleckiego (Olecko, Świętajno, Wieliczki i
Kowale Oleckie).
)Adres strony internetowej: www.gfl.org.pl
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
)Obszar konkursu: 28 gmin: 5 gmin całego powiatu leżajskiego (gmina miejska i
wiejska Leżajsk, Nowa Sarzyna, Grodzisko Dolne, Kuryłówka), 7 gmin całego powiatu
niżańskiego (Nisko, Rudnik, Ulanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów), 7 gmin
całego w powiatu łańcuckiego (gmina miejska i wiejska Łańcut, Białobrzegi, Czarna,
Markowa, Rakszawa, Żołynia) i 9 gmin całego powiatu przeworskiego (gmina miejska i
wiejska Przeworsk, Kańczuga, Sieniawa, Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Tryńcza,
Zarzecze).
)Adres strony internetowej: www.lsr.pl/dl
Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt"
)Obszar konkursu: 6 gmin powiatu kwidzyńskiego (Gardeja, Sadlinki, Prabuty, Ryjewo,
miasto i gmina Kwidzyn).
)Adres strony internetowej: www.lffprojekt.ckj.edu.pl
Nidzicki Fundusz Lokalny
)Obszar konkursu: 4 gminy całego powiatu nidzickiego: (Nidzica, Janowiec Kościelny,
Kozłowo, Janowo).
)Adres strony internetowej: www.funduszlokalny.nidzica.pl
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
)Obszar konkursu: 25 gmin: 9 gmin powiatu sandomierskiego (Koprzywnica,
Sandomierz, Zawichost, Dwikozy, Klimontów, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce), 8
gmin całego powiatu opatowskiego (Baćkowice, Iwańska, Lipnik, Opatów, Ożarów,
Sadowie, Tarłów, Wojciechowice) i 8 gmin powiatu staszowskiego (Bogoria, Łubnice,
Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów).
)Adres strony internetowej: www.opiwpr.org.pl
Stowarzyszenie "Serce Dzieciom"
)Obszar konkursu: 10 gmin całego powiatu stargardzkiego (Chociwel, Dobrzany,
Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, miasto i gmina Stargard
Szczeciński, Suchań).
)Adres strony internetowej: www.sercedzieciom.pl
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka"
)Obszar konkursu: 7 gmin: 4 wybrane gminy powiatu radomskiego (Jedlińsk,
Zakrzew, Pionki, Jedlina Letnisko), 2 wybrane gminy powiatu lipskiego (Solec nad Wisłą,
Lipsko) 1 gmina powiatu przysuskiego (Borkowice).
)Adres strony internetowej: www.arka.radom.pl
Stowarzyszenie Dobroczynne "Lokalny Fundusz Roku 2000"
)Obszar konkursu: 11 gmin całego powiatu tomaszowskiego: (miasto Tomaszów
Mazowiecki, gmina Tomaszów Mazowiecki, Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz,
Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Ujazd, Żelechlinek).
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)Adres strony internetowej: www.fundusz2000.tomaszow.org
Stowarzyszenie Dobroczynne "Razem"
)Obszar konkursu: 14 gmin: 5 gmin powiatu bełchatowskiego (Zelów, Drużbice, Kluki,
Rusiec, Szczerców) i 9 gmin powiatu wieluńskiego (Wieluń, Skomlin, Ostrówek, Osjaków,
Mokrsko, Konopnica, Czarnożyły, Biała, Pątnów).
)Adres strony internetowej: www.sdrazem.org.pl
Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej "Wolni od Uzależnień"
)Obszar konkursu: 9 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich wchodzących w skład
powiatów stalowowolskiego (Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Bojanów,
Zaklików) i powiatu tarnobrzeskiego (Grębów, Gorzyce, Nowa Dęba i Baranów
Sandomierski).
)Adres strony internetowej: www.zaleszany.smk.com
Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego
Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań"
)Obszar konkursu: 7 gmin całego powiatu iławskiego (gmina Iława, miasto Iława,
Susz, gmina Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo, Kisielice).
)Adres strony internetowej: www.przystan.ilawa.pl
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
)Obszar konkursu: 48 gmin: 15 gmin całego powiatu płockiego (Drobin, Gębin,
Wyszogród, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów,
Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biało, Staroźreby) oraz miasto Płock, 5 gmin całego
powiatu gostynińskiego (gmina miejska i wiejska Gostynin, Pacyna, Sanniki, Szczawin
Kościelny), 7 gmin całego powiatu sierpeckiego (gminy miejska i wiejska Sierpc,
Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Szczutowo, Zawidz), 8 gmin całego powiatu
sochaczewskiego (gmina miejska i wiejska Sochaczew, Brochów, Iłów, Młodzieszyn,
Nowa Sucha, Rybno, Teresin) i 12 gmin całego powiatu płońskiego (gmina miejska i
wiejska Płońsk, Baboszewo, Czerwińsk, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto,
gmina miejska i wiejska Raciąż, Sochocin, Załuski).
)Adres strony internetowej: www.rceeplock.eko.org.pl
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
)Obszar konkursu: 11 gmin woj. dolnośląskiego i woj. wielkopolskiego: 3 gmin
powiatu milickiego (Milicz, Cieszków, Krośnice), 2 gmin powiatu trzebnickiego (Żmigród,
Prusice), 2 gmin powiatu górowskiego (Wąsosz, Góra), 1 gminy powiatu oleśnickiego
(Twardogóra), 3 gmin powiatu ostrowskiego (Przygodzice, Odolanów, Sośnie).
)Adres strony internetowej: www.dzialaj.barycz.pl
Fundacja Bieszczadzka
)Obszar konkursu: 11 gmin: 4 gmin całego powiatu bieszczadzkiego (Ustrzyki Dolne,
Lutowiska, Czarna, Olszanica), 4 gminy całego powiatu leskiego (Lesko, Solina, Baligród,
Cisna), 2 wybranych gmin powiatu sanockiego (Komańcza, Zagórz) i 1 gminy powiatu
przemyskiego (Bircza).
)Adresy stron internetowych: www.fundacja.bieszczady.pl,
www.fundusz.bieszczady.pl
Fundacja na Rzecz Collegium Polonicom
)Obszar konkursu: 23 gminy: 5 gmin całego powiatu słubickiego (Cybinka, Górzyce,
Słubice, Rzepin, Ośno Lubuskie), 5 gmin całego powiatu sulęcińskiego (Torzym, Sulęcin,
Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk ), 7 gmin powiatu gorzowskiego (Witnica, Santok,
Lubiszyn, Kostrzyn nad Odrą, Kłodawa, Bogdaniec, Deszczno), 6 gmin powiatu
krośnieńskiego (Dąbie, Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Krosno Odrzańskie, Gubin).
)Adres strony internetowej: www.fundacjacp.org

7

8
Stowarzyszenie Europa i My
)Obszar konkursu: 6 gmin: 6 gmin całego powiatu grodziskiego (Grodzisk Mazowiecki,
Baranów, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola).
)Adres strony internetowej: www.europaimy.org/dzialajlokalnie
Stowarzyszenie Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY
)Obszar konkursu: 6 gmin: 5 wybranych gmin powiatu tarnowskiego (Ciężkowice,
Pleśna, Tuchów, Żabno, Zakliczyn), 1 wybranej gminy powiatu brzeskiego (Dębno).
)Adres strony internetowej: www.horyzonty.org.pl
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
)Obszar konkursu: 11 gmin: 9 gmin całego powiatu hajnowskiego (gmina miejska
Hajnówka, gmina wiejska Hajnówka, Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne,
Kleszczele, Narew, Narewka), 2 wybranych gmin powiatu bielskiego (Bielsk Podlaski,
Orla).
)Adres strony internetowej: www.euroregion-pb.pl
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne GRANICA
)Obszar konkursu: 4 gmin powiatu kamiennogórskiego (gmina Kamienna Góra, miasto
Kamienna Góra, Marciszów, Lubawka) i 1 gminy powiatu wałbrzyskiego (Mieroszów).
)Adres strony internetowej: brak
Stowarzyszenie W.A.R.K.A.-Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa
)Obszar konkursu: 5 wybranych gmin powiatu grójeckiego (Chynów, Goszczyn,
Grójec, Jasieniec, Warka).
)Adres strony internetowej: www.stowarzyszeniewarka.pl
Zielonkowskie Forum Samorządowe
)Obszar konkursu: 12 gmin całego powiatu wołomińskiego (Ząbki, Marki, Wołomin,
Zielonka, Kobyłka, Radzymin, Jadów, Strachówka, Poświętne, Klembów, Dąbrówka,
Tłuszcz).
)Adresy stron internetowych: www.forumzielonka.org.pl, www.zielonka.pl
Żywiecka Fundacja Rozwoju
)Obszar konkursu: 15 gmin całego powiatu żywieckiego (Żywiec, Czernichów,
Ślemień, Gilowice, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Lipowa, Świnna, Koszarawa, Jeleśnia,
Rajcza, Węgierska Górka, Ujsoły, Radziechowy-Wieprz).
)Adres strony internetowej: http://dzialajlokalnie.beskidy.org.pl
Fundacja Nauka dla Środowiska
)Obszar konkursu: 12 gmin: 9 gmin powiatu koszalińskiego (Będzino, Biesiekierz,
Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, miasto Koszalin), 1 gminy
powiatu białogardzkiego (Tychowo), 1 gminy powiatu słowieńskiego (Malechowo), 1
gminy powiatu szczecineckiego (Biały Bór).
)Adres strony internetowej: www.ndsfund.org
Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego
Mielec
)Obszar konkursu: 9 gmin całego powiatu mieleckiego (Mielec, Borowa, Czermin,
Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy,
Wadowice Górne).
)Adres strony internetowej: www.mckirg.ires.pl
Stowarzyszenie Kaczawskie
)Obszar konkursu: 12 gmin: 5 wybranych gmin powiatu jaworskiego (Bolków,
Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie), 5 wybranych gmin powiatu
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złotoryjskiego (Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów, Złotoryja, Zagrodno), 1 gminy
powiatu jeleniogórskiego (Jeżów Sudecki), 1 gminy powiatu legnickiego (Krotoszyce).
)Adres strony internetowej: www.partnerstwokaczawskie.pl
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
)Obszar konkursu: 12 gmin całego powiatu cieszyńskiego (Brenna, Chybie, Cieszyn,
Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła,
Zebrzydowice).
)Adres strony internetowej: www.scmt.cieszyn.pl/log
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej
)Obszar konkursu: 6 gmin całego powiatu tucholskiego (Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo,
Lubiewo, Śliwice, Tuchola).
)Adres strony internetowej: www.tmzc.org.pl
Stowarzyszenie DZIECKO
)Obszar konkursu: 7 gmin całego powiatu gostyńskiego (Gostyń, Piaski, Krobia,
Pępowo, Pogorzela, Poniec, Borek).
)Adres strony internetowej: www.dzialajlokalnie.gostyn.pl
Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol"
)Obszar konkursu: 11 gmin: 10 gmin całego powiatu bytowskiego (Borzytuchom,
Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie,
Dębnica Kaszubska) i jednej gminy powiatu słupskiego (Dębnica Kaszubska).
)Adres strony internetowej: www.fundacjaparasol.org
Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"
)Obszar konkursu: 14 gmin: 12 gmin powiatu starogardzkiego (Bobowo, Czarna
Woda, Lubichowo, Kaliska, Osieczna, Osiek, Skraszewy, Smętowo Graniczne, Starogard
Gdański, Zblewo, miasto i gmina Skórcz), 2 gmin powiatu kościerskiego (Liniewo, Stara
Kiszewa).
)Adres strony internetowej: www.chatakociewia.pl
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
)Obszar konkursu: 12 gmin: 7 gmin powiatu człuchowskiego w woj. pomorskim
(Debrzno, Czarne, miasto i gmina Człuchów, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica), 4 gmin
powiatu złotowskiego w woj. wielkopolskim (Jastrowie, Lipka, Okonek, Zakrzewo), 1
gmina powiatu sępoleńskiego w woj. Kujawsko-Pomorskim (Kamień Krajeński).
)Adres strony internetowej: www.log.naszyjnikpolnocy.pl
Stowarzyszenie "Światowid"
)Obszar konkursu: 13 gmin: 9 powiatu gnieźnieńskiego (Łubowo, Witkowo,
Trzemeszno, Niechanowo, Mieleszyn, Kłecko, Kiszkowo, Czerniejewo, Gniezno), 1 gminie
powiatu wrzesińskiego (Nekla) i 3 gminach powiatu poznańskiego (Kostrzyn, Kleszczewo,
Pobiedziska).
)Adres strony internetowej: www.swiatowid.lubowo.pl
Stowarzyszenie "CZAJNIA"
)Obszar konkursu: 15 gmin: 13 gmin powiatu tomaszowskiego w woj. lubelskim
(miasto i gmina Tomaszów Lubelski, Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska,
Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Ulhówek, Tyszowce), 1 gminy powiatu
zamojskiego (Krasnobród) oraz 1 gminy powiatu lubaczowskiego w woj.podkarpackim
(Narol).
)Adres strony internetowej: www.czajnia.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin
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)Obszar konkursu: 7 gmin powiatu gdańskiego (Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz
Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie).
)Adres strony internetowej: www.stow-wiezi.org.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna"
)Obszar konkursu: 8 gmin: 2 gmin powiatu białostockiego (Zawady, i Tykocin), 4 gmin
powiatu zambrowskiego (Rutki, Kołaki-Kościelne, Szumowo, Zambrów), 1 gminy powiatu
wysokomazowieckiego (Kobylin-Borzymy) i 1 gminy powiatu łomżyńskiego (Wizna).
)Adres strony internetowej: www.bramanabagna.pl
Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE"
)Obszar konkursu: 4 gmin: 3 gmin powiatu olkuskiego w woj. małopolskim (Klucze,
Bolesław, Wolbrom), 1 gminy powiatu zawierciańskiego w woj. Śląskim (Ogrodzieniec).
)Adres strony internetowej: www.forumoswiatowe.com.pl
Stowarzyszenie Tutor
)Obszar konkursu: 4 gmin: 2 gmin powiatu wysokomazowieckiego (Ciechanowiec,
Klukowo), 1 gminy powiatu siemiatyckiego w woj. podlaskim (Perlejewo) i 1 gminy
powiatu ostrowskiego w woj. mazowieckim (Nur)
)Adres strony internetowej: tutor.ciechanowiec.eu.interia.pl
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego
)Obszar konkursu: 6 gmin całego powiatu drawskiego (Czaplinek, Drawsko pomorskie,
Kalisz Pomorski, Złocieniec, Wierzchowo, Ostrowice).
)Adres strony internetowej: www.dzialajlokalnie.org.pl
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Źródła Ogólnopolskie
Fundacja Wspomagania Wsi
Wspiera inicjatywy gospodarcze i społeczne mieszkańców wsi i małych miast oraz
inicjatywy związane z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich i kulturą.
Znana jest z przyznawania niskooprecentowanych pożyczek dla mikro-przedsiębiorców z
terenów wiejskich. Organizuje różnorodne, w tym stałe konkursy dotacyjne, za pomocą
których dofinansowuje ważne dla wsi i małych miejscowości przedsięwzięcia.
)Konkurs Kultura Bliska. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe.
W ramach konkursu przyznaje dotacje na projekty, których celem jest ochrona, bądź
odtworzenie dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, uczenie dbania o niego i
jednoczesne wykorzystywanie w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi, a także
wzbogacenie oferty kulturalnej mieszkańców małych miejscowości i aktywności w
dziedzinie kultury.
Konkurs ogłaszany jest raz w roku. W 2009 roku zgłoszenie do I etapu konkursu można
było rejestrować do 23 marca.
) Inne konkursy:
Warto też sprawdzić zasady ubiegania się o dotację w innych konkursach Fundacji.
Projekty dofinansowane w ramach poniższych konkursów mogą zawierać elementy
związane z ochroną dziedzictwa i rozwojem kultury na wsi i w małych miastach, choć
mają inny cel główny.
)Pożyteczne Ferie
)Pożyteczne Wakacje
)Nasza Świetlica
)Nasza wieś, naszą szansą
)Kiedy złożyć wniosek? Fundacja ma ruchome terminy składania wniosków do
konkursów grantowych. Terminy należy śledzić na stronie internetowej. W 2009 roku
termin zgłoszenie do Konkursu Kultura Bliska mija 23 marca.
)Kto może się ubiegać o dotację? O dotację mogą się ubiegać nie tylko organizacje
pozarządowe, ale także ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, grupy
nieformalne, prowadzące działalność na wsiach.
)Gdzie znaleźć pełną informację? Sprawdzaj informację na stronie Fundacji:
www.fww.org.pl lub www.witrynawiejska.org.pl
Adres Fundacji:
Ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
Tel. 0-22 636-25-70-75
Faks 0-22 636 –62-70
e-mail: e-mail: fww@fww.org.pl
www.fww.org.pl
www.witrynawiejska.org.pl
Fundacja im. St. Batorego
Do najważniejszych zadań Fundacji należy wzmacnianie roli organizacji pozarządowych i
zwiększanie aktywności obywateli, a także propagowanie zasad państwa prawa i
przejrzystości w życiu publicznym oraz rozwijanie współpracy i solidarności
międzynarodowej. Fundacja prowadzi szeroką działalność grantodawczą, wspierając
różnorodne inicjatywy, w tym m.in. przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne. O dotację
mogą ubiegać się przede wszystkim organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość
prawną i działają nie dla zysku. Wśród programów dotacyjnych, za pomocą których
Fundacja Batorego wspiera przedsięwzięcia z dziedziny kultury warto wymienić:
)Konkurs dotacyjny Memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa
Kulturowego.
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Fundacja Batorego we współpracy z Fundacją Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość
prowadzi program dla organizacji z Polski, Litwy, i Ukrainy działających na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków. W jego ramach przyznaje dotacje na
międzynarodowe warsztaty wolontariackie (obozy), podczas których uczestnicy poznają
kulturę regionów przygranicznych, uczestniczą w pracach na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego, prezentują wyniki swoich prac społeczności lokalnej i mediom. Mogą to być
m.in. takie działania jak: proste renowacje zabytków i dzieł sztuki, porządkowanie i
badanie zbiorów, zbieranie informacji i dokumentowanie śladów kulturowej przeszłości,
przygotowywanie w małych miejscowościach wydarzeń kulturalnych. Program został
zaplanowany na lata 2007-2009. Informacja o ewentualnej kontynuacji programu może
pojawić się na stronie internetowej Fundacji na przełomie grudnia 2009 i stycznia 2010
roku.
e-mail: memoria@batory.org.pl
www.batory.org.pl/memoria/index.htm
)Terminy składania wniosków do konkursu grantowego Memoria - do 27 lutego 2009
roku.
) Kto może ubiegać się o dotacje? O dotacje mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe, które posiadają osobowość prawną i działają nie dla zysku.
)Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji: www.batory.org.pl
Adres Fundacji:
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
Tel. 0 –22 536-02-00
Faks 0-22 536 – 02-20
e-mail: batory@batory.org.pl
www.batory.org.pl
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Fundacja przyznaje dotacje na inicjatywy organizowane i realizowane przez dzieci i
młodzież, a także programy wyrównujące szanse edukacyjne młodego pokolenia,
zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miast. Fundacja wspiera aktywność dzieci i
młodzieży, i działania, które dają im szanse do rozwoju i twórczej aktywności. Preferuje
projekty, w których autorami działań są młodzi, a osoby starsze asystują bądź
umożliwiają młodemu pokoleniu tę aktywność. Wśród programów dotacyjnych, które
mogą wspierać działania związane z kulturą można wymienić:
)Program Równać szanse, realizowany we współpracy z Polsko-Amerykańską
Fundacją Wolności. 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. Termin składania wniosków mija 29 kwietnia
2009 roku.
)Program Make a connection - Przyłącz się, realizowany 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. Obecnie jest realizowana 8 edycja Programu Make a
Connection - Przyłącz się. Kolejna, 9 edycja Programu zostanie ogłoszona we
wrześniu 2009 roku.
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)Terminy: Fundacja ma ruchome terminy składania wniosków do konkursów
grantowych. W 2009 roku, w Programie Równać Szanse termin mija 29 kwietnia,
natomiast kolejna edycja Programu Make a connection zostanie ogłoszona we
wrześniu.
)Kto może ubiegać się o dotację? Oprócz zarejestrowanych organizacji, o dotacje
mogą się ubiegać grupy nieformalne.
)Sprawdzaj ogłoszenia na stronach programów: www.rownacszanse.pl;
www.makeaconnection.pl
Adres Fundacji:
ul. Kredytowa 6 lok. 20
00-062 Warszawa
tel./faks (0 22) 826 10 16
e-mail: pcyf@pcyf.org.pl
www.pcyf.org.pl
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem Fundacji
Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja
W pierwszym okresie działalności Fundacja wspierała rozwój polskiego rolnictwa,
gospodarki żywnościowej, infrastruktury wiejskiej oraz prywatną przedsiębiorczość.
Obecnie cele Fundacji obejmują rozwój infrastruktury technicznej i społecznej obszarów
wiejskich (w tym. m.in. ułatwianie dostępu do Internetu) oraz rozwój pozarolniczej małej
i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, rozpoczyna od II kwartału 2009 roku realizację
)Programu Wspierania Aktywności Lokalnej p.n. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" na
terenach wiejskich. Program ten stanowi w nowej, zmodyfikowanej formie kontynuację
Programu Wpierania Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego za pośrednictwem Fundacji
Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w latach 2006-2007.
Zgłaszane projekty powinny dotyczyć przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub
miast do 10 tysięcy mieszkańców i mogą być realizowane między innymi w dziedzinie
dotyczącej zachowania oraz rozwoju i wykorzystania lokalnego potencjału
rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z
uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu, dla wspomagania lokalnej
aktywności społeczno - zawodowej, integracji społecznej, zwiększenia
atrakcyjności turystycznej (inwestycyjnej) regionu.
Program będzie zarządzany i realizowany bezpośrednio przez Fundację EFRWP. Fundacja
w okresach kwartalnych będzie ogłaszać terminy składania wniosków, wymagania
dotyczące niezbędnej dokumentacji oraz warunki jakie muszą spełniać potencjalni
beneficjenci przy ubieganiu się o wsparcie w ramach programu. Informacje te będą
każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Funduszu www.efrwp.com.pl.
W ramach programu będzie można ubiegać się o wsparcie finansowe - w formie grantów
do 5 tysięcy złotych. Wnioskowany grant może stanowić uzupełnienie udziału własnego
wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji
projektu.

)Terminy składania wniosków: Wnioski w ramach I edycji konkursu projektów można
składać w terminie 30 marca – 30 kwietnia 2009 roku. Kolejne nabory planowane są
w kolejnych okresach kwartalnych.
) Kto może ubiegać się o dotacje? O wsparcie w ramach tego programu mogą
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ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające
określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące
działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 10 tys. mieszkańców). O granty mogą
ubiegać się również podmioty kolegialne z terenów wiejskich, nie posiadające określonej
formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy
osób/członków lokalnych społeczności.
)Sprawdzaj ogłoszenia, regulamin i wzór wniosku o dotację na stronie
Funduszu: www.efrwp.com.pl
Adres Funduszu:
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
efrwp@efrwp.com.pl
www.efrwp.compl
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Fundacja wspiera działania, które angażują lokalne społeczności i mają na celu
wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, opartego
na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym. Z programów, które w sposób
szczególny związane są z zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego warto
wymienić: )Program Grupy Partnerskie - wsparcie tworzenia lokalnych
partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju miejscowości i regionów (takich
tematycznych grup partnerskich jest obecnie 22 w całej Polsce) oraz )Program
Greenways (Zielone Szlaki). Zielone szlaki - greenways to wielofunkcyjne szlaki
służące niezmotoryzowanym użytkownikom, prowadzące wzdłuż naturalnych korytarzy,
historycznych tras handlowych, rzek i kolei. Są zarządzane przez miejscowe społeczności
w celu pobudzania zrównoważonego rozwoju i promocji zdrowego stylu życia. Zielone
szlaki tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych i projektów związanych z
ochroną przyrody i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką
przyjazną dla środowiska i zrównoważonym transportem. W Polsce Fundacja rozwija
obecnie 6 Zielonych Szlaków, liczących łącznie ponad 3000 km.
Ponadto Fundacja powołała Fundusz Partnerstwa, który prowadzi działalność
grantodawczą. Fundusz wspiera oddolne inicjatywy promujące ważne rozwiązania
ekologiczne, które w znaczący sposób przyczyniają się do ochrony dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego regionów, poprawy wizerunku miejscowości i do zmian w
sposobach gospodarowania zasobami środowiska. Programy dotacyjne Funduszu to
m.in.: )Fundusz Kropli Beskidu, którego celem jest zaangażowanie członków
społeczności lokalnej na rzecz ochrony zasobów wodnych i walorów przyrodniczych
Beskidu Sądeckiego, poprawy stanu środowiska wodnego regionu. Termin składania
wniosków upływa 11 maja 2009 roku.
) Kto może ubiegać się o dotacje? Fundacja wspiera przedsięwzięcia podejmowane
przez organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne, a także jednostki nie
posiadające osobowości prawnej.
) Terminy: 11 maja 2009 roku upływa termin składania wniosków do Programu
Fundusz Kropli Beskidu.
)Gdzie znaleźć pełną informację? Sprawdzaj informacje na stronie Fundacji:
http://www.epce.org.pl/ oraz www.funduszpartnerstwa.org.pl
Adres Fundacji:
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
ul. Św. Krzyża 5/6
31-028 Kraków
tel./fax 12-430-24-43, 430-24-65
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e-mail: biuro@epce.org.pl
www.epce.org.pl
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja powstała w 2008 roku. Jej celem statutowym jest zwiększanie dostępu
obywateli, instytucji i organizacji do Internetu oraz technologii informacyjnych i
komunikacyjnych opartych na Internecie.
W 2009 roku rozpoczęła realizację )Programu Rozwoju Bibliotek. Celem Programu
jest wsparcie i ożywienie działalności bibliotek znajdujących się w małych
miejscowościach. Biblioteki uczestniczące w Programie mają szansę stać się ośrodkami
aktywności lokalnej.
Do udziału w Programie Fundacja zaprasza biblioteki publiczne ze wszystkich gmin
wiejskich, wszystkich gmin wiejsko-miejskich oraz z gmin miejskich do 20 tys.
mieszkańców. W Programie mogą uczestniczyć biblioteki publiczne, niezależnie od swojej
formy organizacyjnej.
Program Rozwoju Bibliotek będzie realizowany w latach 2009–2013. W pierwszym
naborze, który rozpocznie się 27 kwietnia 2009 roku i potrwa do 28 czerwca
2009 roku, projekt obejmie zasięgiem około 1800 placówek (bibliotek gminnych wraz z
filiami) z około 600 gmin. Drugi nabór planowany jest na jesień 2010 roku.
)Terminy składania wniosków - 27 kwietnia 2009 roku rozpoczyna się rekrutacja
do Programu. Data zamknięcia naboru wniosków to 28 czerwca 2009 roku.
) Kto może ubiegać się o dotacje? Biblioteki samodzielne, połączone z inną instytucją
np. z Gminnym Ośrodkiem Kultury czy szkołą, biblioteki działające w strukturze Urzędu
Gminy, posiadające lub nie - status instytucji kultury.
)Gdzie znaleźć pełną informację? www.frsi.org.pl oraz www.biblioteki.org

Adres Fundacji: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa
Infolinia Programu 022 436 67 61 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–16.00)
faks: 022 379 25 29 (na ten numer należy przesyłać wydrukowane i podpisane wnioski)
e-mail: rekrutacja@biblioteki.org
www.frsi.org.pl
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Do priorytetów programowych Fundacji należą działania literackie i artystyczne, ważne
dla dialogu polsko-niemieckiego - projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury,
architektury i sztuk pięknych. Inne obszary działalności Fundacji to m.in. działania na
rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.
)Terminy składania wniosków: wnioski na kwotę do 10.000 złotych mogą być składane
na bieżąco, ale nie później niż 2 miesiące przed planowaną imprezą czy publikacją.
Natomiast wnioski na kwotę powyżej 10.000 złotych przyjmowane są co 2 miesiące, w
stałych terminach, przy czym nie później niż na 4 miesiące przed planowaną imprezą lub
publikacją wydawnictwa.
W 2009 roku są to 1-2 czerwca, 3-4 sierpnia, 1-2 października, 1-2 grudnia.
) Kto może ubiegać się o dotacje? O dotacje mogą ubiegać podmioty posiadające
osobowość prawną.
)Sprawdzaj ogłoszenia, regulamin i formularz wniosku o dotację na stronie
Fundacji: www.fwpn.org.pl
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Adres Fundacji: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37,
00-108 Warszawa,
tel. +48 22 / 338 62 00
fax +48 22 / 338 62 00
e-mail:fwpn@fwpn.org.pl
e-mail: iwona@fwpn.org.pl - na ten adres możesz wysłać pytanie dotyczące
składania wniosków.
www.fwpn.org.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Młodzież
Fundacja realizuje Program Komisji Europejskiej pod nazwą „Młodzież w działaniu”,
skierowany do młodzieży w wieku 15-25 lat oraz pracowników młodzieżowych,
wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej.
Program oferuje wsparcie merytoryczne i finansowe. Celem Programu jest
przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze
młodych ludzi, przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym państw europejskich, rozwijanie osobowości młodych ludzi, zwiększanie
udziału w życiu społecznym młodzieży defaworyzowanej. Program zaplanowany jest na
lata 2007-2013. Stałe priorytety Programu „Młodzież w działaniu” to m.in. różnorodność
kulturowa, a rok 2009 Komisja Europejska ogłosiła rokiem Kreatywności i Innowacji. Aby
włączyć się w obchody tego roku Fundacja ogłosiła dodatkowy konkurs dla beneficjentów
programu na najbardziej kreatywny i innowacyjny projekt zrealizowany w ramach
)Programu "Młodzieży w działaniu".
Program składa się z 5 ścieżek, tzw. Akcji:
1- Młodzież dla Europy, w tym: Wymiana Młodzieży, Inicjatywy Młodzieżowe, Młodzież w
Demokracji.
2 - Wolontariat Indywidualny i Grupowy.
3 - Kraje partnerskie, wymiany i szkolenia.
4 - Szkolenia i tworzenie sieci.
5 - Polityka Młodzieżowa.
)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 - www.youth.org.pl
)Kto może ubiegać się o dotację: Wnioski mogą składać organizacje nie nastawione
na zysk.
)Zobacz więcej: http://www.youth.org.pl/
Adres Fundacji: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja
Programu Młodzież
ul. Mokotowska 43 (IV p.)
00-551 Warszawa
tel./faks: (0 22) 622 37 06, 628 60 14
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.30
e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl
www.youth.org.pl
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje projekty mające przede
wszystkim na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w
szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz
zapewnieniu równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.
)Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość to niedawno ogłoszony konkurs na prace
dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Jego celem jest promocja polskiego
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rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego, jak
również wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Organizatorzy czekają do 30 czerwca 2009 roku na prace w dwóch kategoriach:
• Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nie należące do tych dwóch kategorii, ale
prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju
wsi;
• Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne,
dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, zbiory zdjęć, pamiętniki) oraz prace
ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
Kapituła Konkursu wyłoni dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzcy otrzymają
nagrody pieniężne po 5.000 złotych, a prace będą mogły być wydane w postaci
książkowej.
)Terminy – Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2009 roku.
)Zobacz więcej: www.fdpa.org.pl
Adres: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
telefon: (0 22) 864 03 90, 834 20 02
faks (0 22) 864 03 61
www.fdpa.org.pl
Fundacja Bankowa im. L.Kronenberga
Fundacja udziela wsparcia instytucjom nie dla zysku na przedsięwzięcia mieszczące się w
dwóch głównych obszarach programowych: edukacja i rozwój lokalny. W zakresie
edukacji i rozwoju lokalnego finansuje m.in. inicjatywy dotyczące dziedzictwa
kulturowego i tradycji oraz twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Konkurs grantowy
odbywa się kilka razy do roku w stałych terminach, podawanych na stronie internetowej
Fundacji. Poza konkursem grantowym, Fundacja inicjuje i wspiera wiele ważnych dla
polskiego dziedzictwa kulturowego przedsięwzięć oraz przyznaje Nagrodę im.prof.
Aleksandra Gieysztora osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym na polu ochrony
dziedzictwa kulturowego.
)Kiedy złożyć wniosek? Projekty o charakterze ponadlokalnym, tzn. realizowane
na obszarze większym niż jedno województwo, można składać w następujących
terminach:
• do 15 maja 2009 r. (decyzja - 30 czerwca 2009 r.)
• do 20 grudnia 2009 r. (decyzja – 15 lutego 2010 r.)
• do 14 maja 2010 r. (decyzja – 30 czerwca 2010 r.)
Projekty o charakterze lokalnym, tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym
jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących
terminach:
•
•
•

do 31 marca 2009 r. (decyzja – 15 maja 2009 r.)
do 30 września 2009 r. (decyzja – 25 listopada 2009 r.)
do 31 marca 2010 r. (decyzja – 17 maja 2010 r.)

)Kto może się ubiegać o dotację? Fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury,
biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.
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)Gdzie znaleźć pełną informację? Działa Elektroniczny System Obsługi Wniosków o
Dotacje. Znajduje się on pod adresem http://kronenberg.org.pl/dotacje. Nie będą
przyjmowane wnioski wysyłane e-mailem.
Adres Fundacji: Fundacja Bankowa im. L.Kronenberga
ul. Traugutta 7/9
kod. 00-067 Warszawa
tel. /faks (0 22) 826 90 51, 826 83 24, 692 50 94, 692 50 95
e-mail: poczta@kronenberg.org.pl
www.kronenberg.org.pl
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
Wspiera inicjatywy służące upowszechnianiu polskiej kultury i tradycji, działania
propagujące twórczą aktywność, alternatywną dla kultury masowej, projekty
aktywizujące dzieci i młodzież w środowisku, w którym mieszkają i zapobiegające
bezrobociu młodych osób. Warto zwrócić uwagę na dwa programy dotacyjne:
)Program dla Kultury
Wnioski o dotację można składać w dowolnym terminie. Regulamin i wzór wniosku
dostępny jest na stronie internetowej.
Więcej informacji: e-mail:E.Oledzka@jsprobono.pl
)Program Aktywna Wiosna
Co roku, w lutym ogłasza program "Aktywna wiosna", w którym wspiera projekty o
różnorodnej tematyce, realizowane przez dzieci i młodzież. Tegoroczna, siódma edycja
konkursu przebiega pod hasłem „Jesteśmy u siebie!”. Konkurs ogłaszany jest zwykle w
lutym. Zwykle termin składania wniosków mija 21 marca.
www.aktywnawiosna.pl
)Terminy składania wniosków są dowolne. W Programie „ Aktywna Wiosna” wnioski
należy składać do 21 marca.
) Kto może ubiegać się o dotacje? O dotacje mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe.
)Sprawdzaj ogłoszenia, regulamin i wzór wniosku o dotację na stronie
Fundacji: http://www.jsprobono.pl oraz www.aktywnawiosna.pl
Adres Fundacji: Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
ul. Podchorążych 83/ 4
00-722 Warszawa
tel: (0 22) 840-83-40,
fax: (0 22) 851-60-93
e-mail: E.Oledzka@jsprobono.pl
www.jsprobono.pl
Fundacja PZU
Celem Fundacji PZU jest wspieranie nowatorskich inicjatyw służących podniesieniu
jakości życia społecznego oraz rozwojowi wolontariatu. Fundacja wspiera działania w
zakresie: kultury i sztuki, szczególnie te, które służą upowszechnianiu wiedzy o kulturze i
sztuce polskiej; edukacji, w tym inicjatywy tworzące młodym ludziom warunki równych
szans dla ich rozwoju; ochrony zdrowia oraz opieki społecznej, w szczególności działania
wspierające aktywność osób niepełnosprawnych. Fundacja wspiera programy edukacyjne
i instytucje pozarządowe. Prowadzi własne konkursy grantowe oraz realizuję programy
tzw. partnerskie z innymi organizacjami.
M.in. prowadzi konkursy grantowe:
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)Wzbogacenie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach
(do 30.000 mieszkańców)
– celem jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych, pomysłów na rozbudzanie ciekawości
świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i
rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności.
Ponadto prowadzi własne inicjatywy, służące upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce
polskiej, artystach, twórcach i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wydarzeniach
artystycznych.
)Kiedy złożyć wniosek? Fundacja nie ogłosiła jeszcze terminu naboru wniosków na rok
2009. Do końca czerwca b.r. trwa realizacja projektów, zatwierdzonych w zeszłym roku,
w Programie Wzbogacenie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych
miastach.
)Kto może się ubiegać o dotację? O dotację mogą się ubiegać podmioty, o których
mowa w art.3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
) Gdzie znaleźć pełną informację? Sprawdzaj informację na stronie PZU:
http://www.pzu.pl/?nodeid=517
Adres: Fundacja PZU
Biuro Fundacji PZU
Al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa
tel.: (0 22) 582 23 06, 582 25 38
fax: (0 22) 582 25 38
e-mail: fundacja@pzu.pl
www.fundacja.pzu.pl
Fundacja Warty i Kredyt Banku „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”
Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej
na rzecz promocji i wspierania: kultury oraz konserwacji zabytków, oświaty i nauki,
ochrony zdrowia oraz środowiska, sportu, pomocy społecznej i działalności dobroczynnoopiekuńczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, inicjatyw
społecznych i samorządowych. Prowadzi szeroką działalność charytatywną, wspiera
ważne inicjatywy społeczne i samorządowe. Powołana w 1999 roku, w 2007 roku została
przekształcona we wspólną Fundację korporacyjną WARTY i Kredyt Banku.
)Terminy - Nie ma stałych terminów składania wniosków. Wnioski można przesyłać
pocztą lub składać osobiście. Fundacja posiada własny formularz wniosków o dotację,
który jest dostępny na stronie internetowej i regulamin przyznawania wsparcia
finansowego.
) Kto może ubiegać się o dotacje? Fundacja udziela wsparcia na realizację celów
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na warunkach określonych w umowie z Beneficjentem.
) Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Fundacji: http://www.warta.com.pl/ Szukaj w:
Informacje o Grupie -> FUNDACJA WARTY i KREDYT BANKU
Adres Fundacji:
Ul. Chmielna 85/87 p. 618
00-805 Warszawa
tel. (0 22) 581 13 77
fax. (0 22) 581 13 76
e-mail: olga.domanska@warta.pl
www.warta.com.pl
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Inne instytucje
Ambasada Królestwa Niderlandów, Wydział Kultury

)Lokalne Projekty Kulturalne
Ten program wspiera polskie inicjatywy lokalne zmierzające do współpracy kulturalnej
z Holandią. Program może wspierać finansowo projekty, które przyczyniają się do
współpracy kulturalnej z Holandią (wystawy, odczyty, koncerty, występy, itp.) i są
realizowane w Polsce. O dotację mogą ubiegać się polskie organizacje. Formularze
wniosków o dofinansowanie dostępne są w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w
Warszawie.
)Terminy – wnioski mogą być składane w dowolnym terminie w roku, jednak Ambasada
zaleca złożenie wniosku na 2 miesiące przed planowanym uruchomieniem projektu.
Formularze wniosków należy wypełnić w języku angielskim. Maksymalna kwota dotacji to
2.000 Euro.
)Kto może ubiegać się o dotację: lokalne organizacje, które będą bezpośrednimi
realizatorami projektu.
)Zobacz więcej: http://www.mfa.nl/war-pl/homepage -> szukaj Local Cultural
Projects
Ambasada Królestwa Niderlandów, Wydział Kultury
ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa
tel.: (22)849-23-51
e-mail: war-pcz@minbuza.nl
Strona internetowa: www.nlembassy.pl
Warto także śledzić informacje o nowych programach dotacyjnych innych
organizacji w tej kategorii, m.in.:
Fundacja Grupy TP – http://www.fundacjagrupytp.pl
Fundacja Karpacka - http://www.carpathianfoundation.org -> Szukaj Polska
Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona: http://www.pekao.com.pl/ Szukaj: Fundacja
Bankowa.
Sprawdzaj też informacje o programach dotacyjnych Ambasad różnych państw.
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ŹRÓDŁA PUBLICZNE Ministerstwa, inne instytucje rządowe, samorządowe, w tym
fundusze sołeckie
oraz fundusze unijne
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Ministerstwa i inne instytucje rządowe
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo od kilku lat prowadzi programy dotacyjne, w ramach których dofinansowuje
zadania z zakresu kultury w określonej tematyce. Co roku ogłasza nowe priorytety tego
programu dotacyjnego.
)Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dawne Programy
Operacyjne MKiDN (od 2009 roku zmieniły się zasady przyznawania dotacji,
dlatego należy wnikliwie zapoznać się z nowymi regulaminami programów!)
W ramach programów operacyjnych na rok 2009 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznaje dotacje na działania w następujących obszarach:
1. Wydarzenia artystyczne [Priorytet 1. Muzyka, teatr, projekty
interdyscyplinarne: wsparcie najciekawszych wydarzeń artystycznych o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym dotyczące polskiej i światowej twórczości
muzycznej i teatralnej; Priorytet 2. Sztuki wizualne: wsparcie najciekawszych
wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z obszaru
współczesnych sztuk wizualnych oraz zakup obiektów i kolekcji sztuki
współczesnej w celu tworzenia zbiorów regionalnych]
2. Rozwój infrastruktury kultury [wsparcie finansowe, które ma na celu poprawę
warunków funkcjonowali placówek zajmujących się działalnością kulturalną oraz
wyrównywanie dostępu do dóbr i usług kultury przez inwestycje w jej
infrastrukturę]
3. Edukacja kulturalna i diagnoza kultury [Priorytet 1 – Edukacja kulturalna;
Priorytet 2 – Obserwatorium kultury. Program wspiera projekty twórczego i
aktywnego uczestnictwa w kulturze, korzystania z całokształtu materialnego i
duchowego dorobku kultury, kształcenia osób działających w sferze kultury, a
także projekty badawcze monitorujące zmiany z kulturze].
4. Dziedzictwo kulturowe [Priorytet 1 – Ochrona zabytków: ochrona i
zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja i rewaloryzacja
zabytkow; Priorytet 2 – Rozwój instytucji muzealnych: wspieranie instytucji
muzealnych w zakresie pozyskiwania nowych zbiorów muzealnych oraz
konserwacji i zabezpieczaniu już posiadanych obiektów, a także popularyzacja
zbiorów przez organizację czasowych wystaw muzealnych oraz modernizację
stałych wystaw muzealnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik
multimedialnych; Priorytet 3 – Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami
kraju: zwiększenie ochrony i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Polski
znajdującego się za granicą; Priorytet 4 – Tworzenie zasobów cyfrowych
dziedzictwa kulturowego: zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa
kulturowego i naukowego a także jego ochrona w formie cyfrowej; Priorytet 5 –
Ochrona dziedzictwa kultury ludowej: zachowanie, dokumentowanie i przekaz
autentycznych wartości kultury tradycyjnej, ochrona twórczości ludowej, w tym
unikalnych umiejętności, ich popularyzacja w społeczeństwie, kształtowanie
tożsamości lokalnej].
5. Literatura i czytelnictwo [Priorytet 1 – Promocja literatury i piśmiennictwa:
tworzenie warunków do rozwoju literatury, czytelnictwa i czasopiśmiennictwa
kulturalnego; Priorytet 2 – kierowany wyłącznie do polskich bibliotek publicznych
zorganizowanych w formie instytucji kultury lub będących częścią innej instytucji
kultury. Zwiększenie czytelnictwa przez wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów
bibliotek, zwłaszcza w gminach wiejskich i położonych w najuboższych regionach
kraju.
6. Promocja kultury polskiej za granicą [wsparcie projektów, które wzamacniają
pozytywny wizerunek Polski na świecie, promujących polski wklad w światowe
dziedzictwo archeologiczne; współfinansowanie działań wynikających ze
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współpracy i wymiany kulturalnej odbywającej się na podstawie umów
międzynarodowych] Na 2009 rok wyczerpane fundusze!!!
7. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [m.in. zwiększenie
efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury;
polega na dofinansowaniu wkładu krajowego do wybranych projektów
kulturalnych, realizowanych ze środków europejskich].
8. Fryderyk Chopin [m.in. przygotowanie obchodów Roku Chopinowskiego 2010
oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki kulturalnej związanej ze śladami
obecności Fryderyk Chopina; instytucją zarządzającą programem jest Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina].
9. Infrastruktura bibliotek [Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek
publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub
stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne
warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury
koniecznej do użytkowania w placówce nowoczesnego sprzętu komputerowego.
UWAGA: Wnioski do programu należy składać za pośrednictwem Elektronicznego
Biura Obsługi Interesanta (EBOI). Zostanie ono uruchomione 5 maja 2009 roku.
)Terminy składania wniosków do Programów Operacyjnych: do 30 listopada roku
poprzedzającego przedsięwzięcie, do 31 marca w roku, w którym zadanie ma być
realizowane. Wyjątkowo – w programie Infrastruktura Bibliotek – wnioski będę
przyjmowane od 5 maja 2009 roku. W niektórych programach limit środków na 2009 rok
został już wyczerpany! Wnioski składa się w formie papierowej, w 1 – jednym
egzemplarzu! [uwaga! Departament Ministerstwa oraz adres, pod który należy wysyłać
wniosek jest podany dla każdego obszaru tematycznego na stronie internetowej i nie
zawsze jest to adres Ministerstwa!]
) Kto może ubiegać się o dotacje? O środki z programów operacyjnych MKiDN na
zadania z zakresu kultury mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego,
instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje
pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.
)Sprawdzaj ogłoszenia, regulamin i formularz wniosku o dotację na stronie:
www.mkidn.gov.pl

Fundusz Wymiany Kulturalnej
Jest to projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Realizowany będzie w latach 2008-2012. Operatorem
Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu
przewidziane jest dofinansowanie działań wzmacniających i promujących współpracę
kulturalną między Polską, a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w następujących
obszarach:
- muzyka i sztuki sceniczne;
- dziedzictwo kulturowe;
- sztuki plastyczne i wizualne;
- literatura i archiwa.
Przykładowe typy projektów w ramach powyższych obszarów, m.in.: organizacja wystaw
artystycznych, spektakli, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych; wspieranie
współpracy szkół i uczelni artystycznych; udział twórców i artystów w międzynarodowych
wydarzeniach artystycznych itd.
) Kiedy można składać wnioski? Projekt realizowany będzie w latach 2008-2012,
przewidziane są 3 nabory wniosków (2008, 2009, 2010). Wnioski należy rejestrować on-

23

24
line na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl oraz składać drogą pocztową, kurierem lub
osobiście. Terminy podawane są w ogłoszeniach na stronie internetowej. 6 marca 2009
zakończył się drugi nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej.
Ostatni nabór odbędzie się w 2010 roku.
) Kto może ubiegać się o dotację? Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
publiczne instytucje kultury, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, archiwa państwowe,
organizacje pozarządowe ze sfery kultury, artyści, twórcy, animatorzy ze sfery kultury.
) Sprawdzaj ogłoszenia na stronie: www.fwk.mkidn.gov.pl
Adres korespondencyjny Operatora Funduszu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich
Fundusz Wymiany Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. +48 (22) 421-01-00
fax: +48 (22) 826-07-26
www.mkidn.gov.pl
Pokój nr 103; dodatkowych informacji udzielają: Dorota Jarczewska tel. 0 –22 421-0271, Małgorzata Zbyszewska – tel. 0 –22 421 – 04- 68
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
)Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO jest rządowym programem dotacyjnym
adresowanym do organizacji nie nastawionych na zysk. Jest to program z założenia
wieloletni, administrowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem
programu jest wzmocnienie inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora pozarządowego.
Dotacje w ramach FIO są dystrybuowane w drodze otwartych konkursów. Ze środków
Funduszu wspierane są działania obywatelskie z udziałem organizacji pozarządowych
m.in. w zakresie realizacji zadań publicznych (wymienionych w art.4 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), współpracy między sektorem
pozarządowym i publicznym, działania umożliwiające organizacjom korzystanie ze
środków Unii Europejskiej, działania upowszechniające dobre praktyki i modelowe
rozwiązania, które służą rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego itp.
Na lata 2009-2013 przyjęto 4 priorytety merytoryczne:
Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
Obszary wsparcia:
1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu
publicznym.
2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych
3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego
4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka
5. Ochrona praw konsumenta
6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej
7. Aktywizacja kobiet w życiu publicznym
8. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej
9. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym
11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz
bezpieczeństwa publicznego
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Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
Obszary wsparcia:
1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych
2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
Obszary wsparcia:
1. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny
2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych
4. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych
5. Przeciwdziałanie zjawiskom
bezpieczeństwa publicznego

patologii

społecznej,

stanowiącym

zagrożenie

dla

6. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa
7. Promocja zdrowia
8. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych
9. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych
10. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych
11. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców
12. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską
13. Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna
14. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej
Obszary wsparcia:
1. Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego –
szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej
inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe.
2. Wolontariat pracowniczy.
Priorytet V. Pomoc techniczna - środki przeznaczone na obsługę PO FIO
)Termin składania wniosków mija 23 marca 2009.
) Kto może ubiegać się o dotacje? O dotacje mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie; organizacje kościelne, spółdzielnie
socjalne.
)Sprawdzaj ogłoszenia, regulamin i wzór wniosku o dotację na stronie:
www.pozytek.gov.pl -> szukaj -> FIO lub www.mps.gov.pl ->> szukaj >> Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
Adres Funduszu:
Ministerstwo Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. (0 22) 661-14-02
Departament Pożytku Publicznego:
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(0-22) 661 01 46
e-mail: fio@mps.gov.pl
www.mps.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
)Promocja wiedzy o Polsce - 2009
Ministerstwo prowadzi otwarty konkurs na realizację zadania „Promocja wiedzy o Polsce”,
którego celem jest upowszechnianie za granicą wiedzy o Polsce i jej historii, promocja
polskiej polityki zagranicznej oraz programu „Partnerstwa Wschodniego”, wspieranie
promocji polskiej kultury, szczególnie realizacja zadań związanych z programem Roku
Chopinowskiego, rocznicy 20-lecia przemian demokratycznych w Polsce i 70-lecia
wybuchu II wojny światowej. Organizowany od 2007 roku.
) Kiedy można składać wnioski? W 2009 roku termin składania wniosków mija 6
kwietnia. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej. Wniosek powinien
być wypełniony komputerowo i przesłany pocztą.
) Kto może ubiegać się o dotację? Organizacje pozarządowe nie nastawione na zysk,
poza organizacjami będącymi jednostkami sektora finansów publicznych. Jedna
organizacja może zgłosić więcej niż jeden projekt.
) Sprawdzaj ogłoszenia na stronie Ministerstwa: www.msz.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Promocji
Al. J. Ch. Szucha 21, 00-580 Warszawa
www.msz.gov.pl
Narodowe Centrum Kultury
Jest to państwowa instytucja kultury, działająca od 2002 roku. Jej statutowym zadaniem
jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce, m.in. upowszechnianie
tradycji narodowych, państwowych, promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego,
kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką, itd. Swoje działania kieruje do artystów,
pracowników sektora kultury, młodzieży, instytucji i organizacji. Podobnie jak
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku ogłasza tzw. programy
operacyjne, w tym także konkursy dotacyjne.
)Wybrane Programy NCK, w których istnieje możliwość uzyskania
dofinansowania:
1.

2.

3.

Edukacja kulturalna
- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży - celem programu jest przyczynianie
się do zmiany w nastawieniu wobec siebie obu społeczeństw przez wytworzenie
poczucia wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań,
jakie stoją przed Polską i Ukrainą – budżet programu na 2009 został wyczerpany;
- Śpiewająca Polska – Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych
– wnioski do 15 lutego 2009;
Rozwój i badania kultury
- Dom Kultury+ - m.in. modernizacja lokalnych ośrodków kultury, obecnie
trwają prace nad przygotowaniem i uruchomieniem programu;
- Program MKiDN „Obserwatorium Kultury” – służy realizacji zadań z zakresu
stałego monitoringu zmian w polityce kulturalnej na różnych szczeblach
zarządzania, budowaniu bazy informacji o kulturze i kształceniu kadr kultury. NCK
zarządza programem w imieniu MKiDN (m.in. warsztaty, kursy, szkolenia,
programy badawcze, dokumentacyjne i analityczne z zakresu kultury itd.). Termin
składania wniosków do 31 marca 2009 roku.
Stypendia
- Program stypendialny „Młoda Polska dla młodych artystów do 35 roku życia,
którzy mają wybitne osiągnięcia w takich dziedzinach sztuki jak: muzyka, film,
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fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, literatura, krytyka artystyczna;
- Program stypendialny „Gaude Polonia” – dla młodych twórców kultury oraz
tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej
kolejności z Białorusi i Ukrainy.
Zgłoszenia do obu programów wysyła się do 15 października każdego roku.
) Kiedy można składać wnioski? Terminy ogłaszane są co roku, dla każdego z
programów i trzeba je sprawdzać na stronie internetowej.
) Sprawdzaj ogłoszenia na stronie www.nck.pl Szukaj w zakładce: Programy
Adres: Narodowe Centrum Kultury
Ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa
tel. 0-22 2 100 100
faks 0-22 2 100 101
e-mail:nck@nck.pl
www.nck.pl
Więcej źródeł:
Sprawdzaj też programy dotacyjne innych Ministerstw:
Ministerstwa Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl
oraz dotacje finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Urzędy Konserwatora Zabytków
– http://www.kobidz.pl/app/site.php5/Show/1546.html

Instytucje samorządowe, w tym fundusze sołeckie
Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Powiatowe, Urzędy Gmin
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
dała samorządom lokalnym i organizacjom obywatelskim nowe możliwości współpracy na
rzecz społeczności lokalnych. Wiele samorządów lokalnych, powiatowych i wojewódzkich
uchwaliło własne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym
zasady finansowego wsparcia ich działalności w obszarach zgodnych z celami
statutowymi urzędów. Tym celem jest także rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury
i tradycji na danym obszarze. Np. Prezydenci Miast, Zarządy Województw czy też Urzędy
Marszałkowskie co jakiś czas ogłaszają nabór wniosków w otartym konkursie ofert na
realizację zadań np. z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, podtrzymywania tradycji
narodowej itd.
Nie zapomnij zapytać na jakich warunkach, w jakich terminach Twoja organizacja może
ubiegać się o dotację w tych urzędach!
Fundusze sołeckie – środki finansowe w zasięgu mieszkańców wsi
Już od 2009 roku sołectwa będą mogły zadecydować o przeznaczeniu środków z funduszu
sołeckiego na niewielkie inicjatywy lokalne we wsi do zrealizowania w 2010 roku. Nie
chodzi o większe inwestycje, które nadal pozostają w gestii gminy, takie np. jak drogi czy
oświetlenie. Chodzi tu o drobne, ale potrzebne z punktu widzenia mieszkańców sołectwa
- inicjatywy lokalne. Mieszkańcy wsi mogą zatem podjąć decyzję o przeznaczeniu
środków z funduszu sołeckiego na np. wyposażenie świetlicy wiejskiej, zorganizowanie
spotkania integracyjnego mieszkańców, odnowienie wiejskiej kapliczki, czy zabytkowego
mostku, zbudowanie placu zabaw we wsi, postawienie ławek i koszy na śmieci w wiosce
itd. Te inicjatywy muszą mieścić się w zadaniach statutowych gminy (zadania własne),
mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju
gminy. Środki z funduszu sołeckiego będą mogły być wydawane także na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
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To rada gminy będzie co roku decydowała o wyodrębnieniu z budżetu gminy środków na
fundusze sołeckie. W tym roku wyjątkowo radni mają czas na podjęcie uchwały o
wyodrębnieniu funduszy sołeckich do 30 czerwca, w kolejnych latach - do 31 marca.
Podział środków na fundusze sołeckie ma się odbywać na postawie specjalnego
algorytmu, zapisanego w ustawie, a uwzględniającego liczbę mieszkańców sołectwa oraz
wskaźnik dochodów bieżących gminy. Gminy, które zdecydują się na wyodrębnienie
funduszy sołeckich i przekażą z tego tytułu środki do wsi - otrzymają z budżetu państwa
częściowy zwrot wydatków na te cele.
Sołectwa będą musiały do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy złożyć do
wójta czy burmistrza swojej gminy odpowiedni wniosek – dokument uchwalony przez
Zebranie Wiejskie, radę sołecką lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców. Uzyskane
środki od gminy będą musiały być wydane do końca roku budżetowego.
)Terminy – do 30 września każdego roku na inicjatywę zaplanowaną na kolejny rok.
)Kto może ubiegać się o dotację: Zebranie Wiejskie, rada sołecka lub co najmniej 15
pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
)Zobacz więcej: sprawdzaj ogłoszenia na stronie internetowej swojego urzędu gminy
lub pytaj bezpośrednio w urzędzie gminnym. Dodatkowa informacja:
www.samorzad.pap.pl
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Fundusze Unijne 2007-2013
)Regionalny Program Operacyjny – RPO

Dotacje są dostępne regionalnie, tj. w 16 regionalnych programach operacyjnych,
zarządzanych na poziomie wojewódzkim. W skrócie podajemy priorytety 16 Regionalnych
Programów Operacyjnych, które są rozpisywane dla każdego województwa na
poszczególne działania i ścieżki finansowania i dostosowane do sytuacji panującej w
określonym regionie:
- badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość;
- społeczeństwo informacyjne;
- inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcie struktur
świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy;
- środowisko;
- zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych;
- turystyka;
- inwestycje w kulturę;;
- inwestycje w transport;
- inwestycje energetyczne;
- inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe);
- inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną.
) Gdzie można znaleźć szczegółową informację? Informacje o RPO dla
poszczególnych województw są dostępne w Urzędach Marszałkowskich, na ich
stronach internetowych, a także na stronie: www.dotacjeue.org.pl
W każdym województwie działa też tzw. Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich.
Adres Punktu znajdziesz na stronie internetowej: www. funduszeeuropejskie.gov.pl
) Terminy: nabory wniosków do poszczególnych ścieżek finansowania są ogłaszane
sukcesywnie, odrębnie dla każdego województwa i podawane na stronach internetowych
Urzędów Marszałkowskich.

)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POIŚ
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to program o charakterze
ponadregionalnym. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej
regionów przez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie
stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności
terytorialnej. W ramach tego Programu zadania z zakresu kultury mogą być wspierane z
XI osi priorytetowej – Kultura i dziedzictwo kulturowe. Instytucją pośredniczącą i
przyjmującą wnioski jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem tej
ścieżki finansowania jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o
znaczeniu światowymi i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
Cele szczegółowe tej osi to:
Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym. m.in. konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu
ponadregionalnym.
Działanie 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.
Szczególnie brane będą pod uwagę zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz na Listę Pomników Historii Prezydenta.
) Kiedy można składać wnioski? Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 17 lipca
2008 roku.
) Sprawdzaj ogłoszenia na stronie: http://www.kultura.gov.pl/?s=25
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)Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - PROW
Nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kierowany jest do rolników i
przedsiębiorców, do grup obywatelskich, samorządów gminnych, nadleśnictw, organizacji
pozarządowych i innych instytucji pracujących na obszarach wiejskich. Program ten ma
wspierać polską wieś wielokierunkowo– m.in. pomagać rolnikom, którzy chcą nadal
prowadzić działalność rolniczą w podnoszeniu opłacalności gospodarstw rolnych, wspierać
mieszkańców wsi, którzy chcą prowadzić działalność pozarolniczą w uruchomieniu
własnych firm, stymulować zrzeszanie się producentów rolnych w grupy producenckie,
chronić i rozwijać dziedzictwo kulturowe wsi, wspierać lokalne koalicje na rzecz
rozwiązywania problemów i polepszania jakości życia na obszarach wiejskich.
Za realizację PROW odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
instytucje pośredniczące, w tym przede wszystkim Agencja Rozwoju i Modernizacji
Rolnictwa - ARiMR, Agencja Rynku Rolnego - ARR, Samorządy Wojewódzkie.
Projekty z dziedziny rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego wsi mogą być
wspierane przede wszystkim ze ścieżki numer 3.3. Odnowa i rozwój wsi.
3.3. Odnowa i rozwój wsi
Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowania obszarów
wiejskich. Realizacja tego działania ma pomóc w zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi
oraz podnieść atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną obszarów wiejskich. Wspierane
będą projekty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymanie,
odbudowa, poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Na co można otrzymać dotację? Głównie na projekty inwestycyjne. Na jedną
miejscowość przypada 500 tys. złotych w całym okresie trwania programu. Można
otrzymać 75% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów m.in.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje
rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z
wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury;
budowy, przebudowy, remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych,
szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku
publicznego;
zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji
społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne np. placów
parkingowych, oświetlenia ulicy, chodników;
urządzania miejsc wypoczynku;
budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do
rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką
ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej
architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i
miejsc pamięci;
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•
•
•
•
•
•

zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub
tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów,
punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych woj. ewidencją zabytków i
cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu
uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i
dalsze użytkowanie;
zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

)Kto może ubiegać się pomoc?: gmina, instytucje kultury, kościół lub związki
wyznaniowe, organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego
realizujące projekty w miejscowości do 5.000 mieszkańców. Projekty mogą być
realizowane w miejscowościach należących do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z
wyłączeniem miast liczących powyżej 5.000 mieszkańców lub gminy miejskiej, z
wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5.000 mieszkańców.
) Terminy. Kiedy można składać wnioski? W lutym 2009 roku, w poszczególnych
województwach ruszyły nabory wniosków do tego programu.
)Kto przyjmuje wnioski? Urzędy Wojewódzkie.
)Więcej informacji: Informacji o tym działaniu szukaj na stronie swojego urzędu
wojewódzkiego.
Wiele możliwości wsparcia projektów typu „odnowa wsi”, będzie w ramach konkursów
ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania, przypuszczalnie koło II kwartału 2009 roku.
Będą to małe projekty dofinansowane do wys. 25.000 złotych przy całkowitej wartości
projektu 100.000 złotych. Ponadto istnieje możliwość współfinansowania projektów typu
Odnowa Wsi z programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tzw.
Promesy.
Działania osi 4 uzupełniają działania osi 3 PROW 2007-2013. Podstawą ubiegania się o
wsparcie z tej osi jest koalicja trzech środowisk w formie stowarzyszenia – Lokalna Grupa
Działania - LGD. Społeczność lokalna przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju, a LGD
decyduje, które projekty w ramach LSR będą realizowane.
4.1. Lokalne Strategie Rozwoju
Działanie 4.1. Lokalne strategie rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie
działalności na obszarach wiejskich, odnowa wsi; projekty z zakresu działań osi 3 PROW beneficjenci określeni dla poszczególnych działań osi 3 oraz inne projekty, nie
kwalifikujące się do udzielania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniające się do
osiągnięcia celów osi 3, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania
działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.
Działanie 4.2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa - Wdrażanie
projektów współpracy:
- przygotowanie i realizacja projektów współpracy zawartych w LSR,
- przygotowanie i realizacja projektów współpracy nieuwzględnionych w LSR, ale
zgodnych z jej celami.
Działanie 4.3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych
grup LGD – pomoc jednorazowa, możliwość realizacji projektów w etapach, 100
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% kosztów kwalifkowalnych.
Na co można otrzymać dotację?
W ramach działania, pomoc jest przyznawana Lokalnej Grupie Działania na realizację
aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach.
Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:
-badań nad obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju;
-informowania o obszarze działania Lokalnej Grupy Działania oraz o Lokalnej Strategii
Rozwoju;
-szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
-wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR;
-szkolenia lokalnych liderów;
-animowania społeczności lokalnych;
-koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

)Kto może ubiegać się pomoc?: osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe,
związki wyznaniowe i kościoły.
) Terminy. Kiedy można składać wnioski? Nie ma jeszcze terminu naboru wniosków.
Planowany termin – początek roku 2009.
)Kto przyjmuje wnioski? Urzędy Marszałkowskie.
)Więcej informacji: w swoim Oddziale Regionalnym ARiMR; pod bezpłatnym numerem
infolinii 0-800-38-00-84; na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz
www.minrol.gov.pl; można też wysyłać e-mail z pytaniem na adres: info@arimr.gov.pl

)Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
Celem Programu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego
Bałtyku przez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające
integrację między ludźmi i instytucjami. Zasięg terytorialny Programu obejmuje regiony
aż 5 państw – członków UE: Szwecja, Dania, Litwa, Niemcy, Polska. Polskie podregiony
ujęte w Programie to: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, Gdańsk-Gdynia-Sopot, a
także elbląski.
Pomoc Programu koncentruje się na następujących priorytetach współpracy:
Oś Priorytetowa 1: Konkurencyjność gospodarcza
Oś Priorytetowa 2: Atrakcyjność oraz wspólna tożsamość
W ramach Priorytetu 2 przewiduje się wsparcie projektów z dziedzin: zarządzania
środowiskiem Morza Bałtyckiego; oszczędzanie energii i energia odnawialna;
zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego dla
rozwoju regionalnego (np. tworzenie i promocja wspólnych produktów turystycznych,
transgraniczne szlaki turystyczne); inicjatywy społeczności lokalnych (także dotyczących
dziedzictwa kulturowego).
) Kiedy można składać wnioski? Wniosek projektowy należy składać w wersji
elektronicznej oraz papierowej do 9 stycznia 2009 r.; do 30 września 2009 roku;
wiosna lub/i jesień (3-4 nabory w latach 2010-2012). Rozpoczęcie kolejnego
naboru wniosków w ramach Programu planowane jest na lipiec 2009 roku.
) Kto może ubiegać się o dotację? Władze regionalne i lokalne oraz ich związki i
stowarzyszenia; organizacje pozarządowe, stowarzyszenia; szkoły, uniwersytety i
instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą, jednostki badawczonaukowe; instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz
przedsiębiorczość.
) Sprawdzaj ogłoszenia na stronie:
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http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/baltyk/

Wspólny Sekretariat Techniczny dla Programu Współpracy Transgranicznej
POŁUDNIOWY BAŁTYK 2007-2013
ul. Rzeźnicka 58
80-822 Gdańsk
POLSKA
email: southbaltic@southbaltic.eu;
tel. +58 7620868
Więcej źródeł:
Pewne elementy projektów dotyczących rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego wsi
można sfinansować w ramach innych funduszy unijnych np. z:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PO KL, którego podstawowym celem jest
wzrost zatrudnienia i spójności społecznej przez m.in. podniesienie poziomu aktywności
zawodowej, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, upowszechnienie edukacji
społeczeństwa na każdym etapie kształcenia itd. Więcej o POKL na stronie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.efs.gov.pl; a także:
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – PO RPW, którego celem
głównym jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego woj. lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego http://www.polskawschodnia.gov.pl/Strony/default.aspx
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FUNDUSZE DOSTĘPNE ZA GRANICĄ
ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE:
Komisja Europejska, Organizacje i Fundusze Międzynarodowe i
Międzyrządowe
Gdzie szukać informacji o tych funduszach:
Punkt Kontaktowy ds. Kultury działający przy Instytucie Adama Mickiewicza.ul.
Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, tel. 0-22 44 76 170, e-mail:
pkk.kultura@mkidn.gov.pl
www.mkidn.gov.pl/pkk
www.kultura.gov.pl - baza organizacji działających w obszarze kultury i portal kultura w
Unii Europejskiej
Komisja Europejska – własne programy dotacyjne

)Program „Europa dla Obywateli” 2007-2013 /Europe for Citzens Program
Program wspiera różnego rodzaju działania i organizacje promujące aktywność
obywatelską w Europie, szczególnie zaangażowanie obywateli i społeczeństwa
obywatelskiego w proces europejskiej integracji. Program rozpoczął się 1 stycznia
2007. W Programie są 4 ścieżki finansowania:
Akcja 1 – Aktywni Obywatele Europy – zaangażowanie obywatelskie.
Celem tej akcji jest wsparcie takich działań, które integrują ludzi z różnych
społeczności lokalnych Europy, pozwalają na wymianę doświadczeń, opinii, wartości,
uczą historii i tworzą podstawy do współpracy w przyszłości. Mogą to być spotkania,
wymiany, debaty między obywatelami z różnych krajów. Na akcję tę składa się m.in.
Akcja 2 – Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie
Akcja 3 – Razem dla Europy – wydarzenia, badania, podręczniki
Akcja 4 – Żywa Pamięć Europy – działania dotyczące zachowania pamięci o masowych
deportacjach, ofiarach stalinizmu i faszyzmu.
) Kiedy można składać wnioski? Akcja 1 – Aktywni Obywatele Europy - na lata
2007-2013 terminy składania wniosków są stałe: 1 września 2008, 1 lutego (w 2009 –
30 marca), 1 kwietnia, 1 czerwca. Wnioski wypełnia się on-line.
) Kto może ubiegać się o dotację? Zarejestrowane podmioty publiczne lub prywatne.
) Sprawdzaj ogłoszenia na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2009/index_en.php
European Commission, Directorate-Generale for Education and Culture
"Town-twinning sector"
VM-2 4/35, B-1049 Brussels
tel.:
(+32 2)295-26-85
faks: (+32 2)296-23-89
EACEA - Unit P7 Citizenship
Support to town-twinning
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels - Belgium
Email : eacea-p7@ec.europa.eu
Fax:+32 2 296 23 89
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2009/index_en.php
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Education, Audiovisual&Culture Executive Agency
)Program Kultura 2007-2013, edycja 2008.
Celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej Europejczyków, opartej na
wspólnym dziedzictwie kulturowym. Priorytety Programu to:
- wspieranie ponadnarodowej moblilności osób działających w sektorze kultury;
- wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych;
- wspieranie dialogu między kulturami.
Program jest zarządzany przez Komisję Europejską w Brukseli oraz Agencję Wykonawczą
ds. Edukacji, Kultury i Spraw Audiowizualnych w Brukseli.
W Programie przewidziane są 3 ścieżki dofinansowania:
I.
Granty na międzynarodowe projekty kulturalne, w tym projekty:
1.1. długoterminowe,
1.2.1. krótkoterminowe,
1.2.2. tłumaczeniowe oraz
1.3. projekty w państwach trzecich
II.
Granty na bieżącą działalność podmiotów działających w dziedzinie kultury na
poziomie europejskim.
III.
Wspieranie badań i analiz nt. sektora kultury.
Konkursy ogłaszane są co roku.
) Kiedy można składać wnioski?
I. Wspieranie projektów kulturalnych:
1.1. wieloletnie projekty współpracy – do 1 października 2009 roku
1.2.1. projekty współpracy (krótkoterminowe) – do 1 października 2009 roku
1.2.2. projekty tłumaczeń literackich – do 1 lutego 2009 roku
1.2. projekty współpracy kulturalnej z krajami trzecimi – do 1 maja 2009 roku
II. Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim w dziedzinie
kultury (roczne i wieloletnie):– do 1 listopada 2009
) Kto może ubiegać się o dotację? Publiczne lub prywatne instytucje i organizacje,
których główna działalność związana jest ze sferą kultury, z wyłączeniem sektora
audiowizualnego. O grant mogą się także ubiegać przedsiębiorstwa kulturalne, o ile ich
projekty są non-profit. Wnioskodawca musi posiadać status prawny oraz siedzibę w
jednym z krajów uczestniczących w Programie.
) Sprawdzaj ogłoszenia na stronie: oraz
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2009/index_en.php
Szczegółowe wytyczne i niezbędne dokumenty dostępne na stronie Punktu
Kontaktowego: www.mkidn.gov.pl/pkk |
Punkt Kontaktowy Instytut Adama Mickiewicza
Alexandra Zajac, Katarzyna Grzybowska
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
Tel.: +48 22 44 76 123 / +48 22 42 10 533
Fax: +48 22 828 37 91
E-mail: azajac@iam.pl;kgrzybowska@mk.gov.pl;pkk.kultura@mk.gov.pl
Education, Audiovisual&Culture Executive Agency
Culture Programme (2007-2013)
Avenue du Bouget 1 (BU 29, 02/28)
B-1140 Brussels
Belgium
http://ec.europa.eu/
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Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Celem Funduszu jest promowanie współpracy między Polską, Węgrami, Czechami i
Słowacją. )W Programie Małych Grantów Fundusz wspiera między innymi projekty
dotyczące następujących dziedzin:
-współpraca kulturalna np. festiwale, publikacje;
- wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci);
-współpraca transgraniczna;
-promocja turystyki.
Preferowane są projekty, w których współorganizatorami są podmioty ze wszystkich
krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry), konieczne
jest uczestnictwo co najmniej 3 podmiotów, poza projektami transgranicznymi.
)Terminy składania wniosków są stałe. W 2009 roku: 1 marca, 1 czerwca, 1
września i 1 grudnia. Kwota wsparcia projektów w ramach programu Małych Grantów
wynosi do 4.000 EUR. Wnioski składa się w języku angielskim on-line oraz pocztą
tradycyjną.
) Kto może ubiegać się o dotacje? Podmioty posiadające osobowość prawną.
)Sprawdzaj ogłoszenia, regulamin i wzór wniosku o dotację na stronie
Funduszu: http://www.visegradfund.org/
International Visegrad Fund
Kralovske udolie 8
811 02 Bratislava
Slovak Republic
tel.: + 421 259 203 811, + 421 259 203 802
fax. + 421 259 203 805
http://www.visegradfund.org
Europejska Federacja Europa Nostra
Skupia ponad 200 organizacji pozarządowych. Co roku przyznaje dotacje na projekty
lokalne, jak i międzynarodowe związane z promocją i ochroną europejskiego
dziedzictwa kulturowego. Kategorie dofinansowania to:
1. Konserwacja, w tym m.in. projekty dotyczące konserwacji pojedynczych
budynków lub grupy budynków na terenach wiejskich, jak i miejskich, zachowanie
krajobrazu kulturowego, w tym parków i ogrodów historycznych, miejsc o znaczeniu
rolniczym, historycznym, środowiskowym, kolekcji dzieł sztuki, stanowisk
archeologicznych. 2. Badania w/w zakresie. 3. Zaangażowanie osób
indywidualnych lub organizacji w ochronę dziedzictwa kulturowego. 4.
Edukacja, Szkolenia i Podnoszenie świadomości w zakresie dziedzictwa
kulturowego. Europa Nostra przyznaje także nagrodę: European Union Prize for
Cultural Heritage / Europa Nostra Awards
)Terminy –do 1 października 2009 roku. Wnioski należy przygotować w języku
angielskim lub francuskim.
)Kto może ubiegać się o dotację: organizacje i osoby z krajów europejskich.
)Zobacz więcej: http://www.europanostra.org/lang_en/index.html
Europa Nostra Secretariat
Elena Bianchi - Heritage Awards Coordinator
Lange Voorhout 35
NL - 2514 EC The Hague, Netherlands
T + 31 70 302 40 58
E eb@europanostra.org
www.europanostra.org
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Europejska Fundacja Kultury – European Cultural Foundation
Celem Fundacji jest promocja artystyczna, kulturowa i edukacyjna oraz wspieranie
wielonarodowych badań nad tożsamością Europy. Przewodnią ideą działalności
grantowej Fundacji jest różnorodność kulturowa.
Fundacja posiada obecnie dwie odrębne ścieżki dofinansowania:
1.

dotacje na stymulowanie współpracy między organizacjami działającymi w
obszarze kultury; termin do 1 marca 2009, dla organizacji/maks. grant 30.000
euro/.

dotacje na projekty artystyczne prezentujące różnorodność kulturową Europy dla
organizacji i artystów; termin – do 31 lipca 2009 /od 15.000 do 25.000 euro/.
)Terminy – do 1 marca 2009 oraz do 31 lipca 2009
)Kto może ubiegać się o dotację: niewielkie, lokalne organizacje i osoby z krajów
europejskich
)Zobacz więcej: www.eurocult.org
2.

Europejska Fundacja Kultury – European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands
tel.: (+31 0 20)573-38-68
faks: (+31 0 20)675-22-31
Strona internetowa fundacji: www.eurocult.org
http://www.euromedalex.org/
Euro-śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh
Fundacja działa od 2005 roku. Celem Fundacji jest wspieranie organizacji i osób, które
promują dialog kulturowy i religijny między krajami regionu Morza Śródziemnego.
Działalność Fundacji inicjuje i współfinansuje 37 krajów członkowskich i Unia
Europejską. Fundacja działa w oparciu o krajowe sieci instytucji i organizacji
działających w obszarze kultury. Tylko członkowie sieci krajowych mogą starać się o
dofinansowanie swoich projektów w ramach konkursów grantowych, organizowanych
przez Fundację. Siedzibą Fundacji jest Biblioteka Aleksandryjska w Egipcie, natomiast
polskim koordynatorem sieci krajowej jest Międzynarodowe Centrum Kultury w
Krakowie.
)Kto może ubiegać się o dotację: Organizacje/instytucje należące do narodowych
sieci organizacji działających non-profit (aby zostać członkiem sieci organizacja działająca
na rzecz kultury musi wypełnić wniosek on-line i zostać oficjalnie przyjęta do sieci
krajowej) i posiadają osobowość prawną, z siedzibą w jednym z państw Partnerstwa
Eurośródziemnomorskiego. Granty przyznawane są w przedziale: 10.000 – 35.000 euro.
)Terminy: do 30 kwietnia 2009 roku wnioski o dofinansowanie projektów
krótkoterminowych (granty w wysokości od 10 tys. do 20 tys. euro, natomiast do 30
maja 2009 roku - wnioski o dofinansowanie projektów długoterminowych – granty w
wysokości 50 tys.-100 tys. euro.
)Więcej informacji: Strona Fundacji http://www.euromedalex.org/En/AboutUs.htm
(dostępna w języku francuskim, angielskim i arabskim); informacje o konkursie http://www.euromedalex.org/grants/call lub na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury w
Krakowie: www.mck.krakow.pl
Międzynarodowe Centrum Kultury
Agata Wąsowska - Pawlik
Rynek Główny 25
31-008 Kraków
tel. 0-12 4242800, 4242811
e-mail:sekret@mck.krakow.pl
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