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MINI PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH (dotacjach, grantach) dla lokalnych grup i organizacji 

Monika Mazurczak-Kaczmaryk 

 

l.p. NAZWA PROGRAMU 
LUB INSTYTUCJI 
PRZYZNAJĄCEJ 

DOTACJE 

ADRES INTERNETOWY ZASIĘG 
GEOGRAFICZNY 

TEMATYKA WSPIERANYCH 
PROJEKTÓW - HASŁOWO 

1. Program „Działaj 
Lokalnie” PAFW i 
ARFP 

 

www.dzialajlokalnie.pl 

 

Regiony/powiaty/gmi
ny objęte działaniem 
Lokalnych 
Organizacji 
Grantowych 

Inicjatywy lokalne na rzecz 
dobra wspólnego. 

2. Program „Równać 
Szanse” PAFW i   
Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży 

 

www.rownacszanse.pl 

 

Cały kraj – konkurs 
ogólnopolski.Cały 
kraj – konkurs 
regionalny przez 
regionalnych 
operatorów 

Wyrównywanie szans na start w 
dorosłe życie dla młodzieży od 
13 roku życia. 

3. LGD – Lokalne Grupy 
Działania  

 

http://ksow.pl/baza-lgd-2014-
2020.html?no_cache=1 

 

Wybrane 
regiony/powiaty/ 
gminy objęte 
działaniem Lokalnych 
Grup Działania 

Tematyka zgodna z lokalną 
strategią rozwoju lokalnego 
danego obszaru. 

4. English Teaching 

 

http://www.englishteaching.org.pl/pl/o-
programie 

 

 

Cały kraj Realizacja ciekawego pomysłu 
na pozalekcyjne nauczanie 
języka angielskiego, 
prowadzone w atrakcyjnej dla 
uczestników formie, w 
oderwaniu od podręczników, 
zeszytów, testowania i oceniana. 

5. Fundacja Banku 
Zachodniego WBK 

 

http://fundacja.bzwbk.pl 

 

Cały kraj -Tu mieszkam, tu zmieniam;  
-Bank Dziecięcych Uśmiechów;  
-Bank Ambitnej Młodzieży. 

http://www.dzialajlokalnie.pl/
http://www.rownacszanse.pl/
http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1
http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1
http://www.englishteaching.org.pl/pl/o-programie
http://www.englishteaching.org.pl/pl/o-programie
http://fundacja.bzwbk.pl/
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6. Fundacja PZU 

 

http://fundacjapzu.pl 

 

Cały kraj Tryb konkursowy: Z Fundacją 
PZU po lekcjach; Młodzi 
niepełnosprawni – sprawni z 
Fundacją PZU; Fundacja PZU z 
kulturą;  
- Tryb pozakonkursowy 

7. Fundacja Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej 

 

www.efrwp.pl 

 

Wybrane 
regiony/województwa 

M.in. mała infrastruktura 
turystyczno-edukacyjna i 
przyrodnicza oraz aktywizacja 
świetlic wiejskich.  

8. Fundacja Orange www.pracownieorange.pl 

 

Cały kraj Pomoc w tworzeniu 
multimedialnych świetlic w 
małych miastach i wsiach. 

9. Fundacja Dajmy 
Dzieciom Szanse/ 
dawniej Fundacja 
Dzieci Niczyje 

www.fdds.pl  

 

Cały kraj Konkurs „Bezpieczne 
dzieciństwo” 2013 – 2017. 

10. Fundacja Banku 
Gospodarstwa 
Krajowego im. J.K. 
Steczkowskiego 

 

http://www.fundacja.bgk.pl 

 

 

Cały kraj 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych; 50+ - generacja 
5.0; Moja mała ojczyzna. 

11. Kulczyk Foundation 

 

www.kulczykfoundation.org.pl 

 

Cały kraj Inwestycje infrastrukturalne 
trwale zmieniające 
rzeczywistość. 

12. Fundacja Banku 
Ochrony Środowiska  

http://ww.fundacjabos.pl Cały kraj Ekologia i zdrowie. 

13. Fundacja Orlen – Dar 
Serca 

http://www.orlendarserca.pl Cały kraj M.in. rodzinne domy dziecka, 
edukacja;  

14. Fundacja CEMEX 
Budujemy Przyszłość 

 

http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/ 

 

Projekty 
zlokalizowane w 
miastach i gminach, 
w których prowadzi 
działalność grupa 
CEMEX  

Edukacja; ekologia; kultura; 
programy obywatelskie; sport, 
projekty szkolne. 

 

     

http://fundacjapzu.pl/
http://www.efrwp.pl/
http://www.pracownieorange.pl/
http://www.fdds.pl/
http://www.fundacja.bgk.pl/
http://www.kulczykfoundation.org.pl/
http://ww.fundacjabos.pl/
http://www.orlendarserca.pl/
http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/
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15. Fundacja Aviva 

 

www.todlamniewazne.pl 

 

 

Cały kraj Wsparcie różnorodnych 
lokalnych inicjatyw społecznych, 
m.in. działań wspierających 
rodziców w wychowaniu małych 
dzieci, rozwoju dzieci, ich 
edukacji i rozwijaniu talentów. 

16. Fundacja Banku 
Pekao S.A. im. Dr 
Mariana Kantona 

 

https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpow
iedzialnosc/fundacja_kantona 

 

Cały kraj  M.in. działania w zakresie oświaty i  
wychowania dzieci i młodzieży, 
niesienia pomocy osobom chorym i 
niepełnosprawnym, 

upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu, ochrony środowiska, 
działalności organizacji 
charytatywnych, upowszechniania 
Kultury. 

17. Spółdzielcza Grupa 
Bankowa  
Społecznik 2.0. 

https://spolecznik20.pl/pages/spolecznik-
2-0 

 

Cały kraj Wsparcie oddolnych inicjatyw, 
które z pożytkiem zmieniają 
rzeczywistość lokalnej 
społeczności, pomoc jak zacząć, 
skąd czerpać wiedzę, gdzie 
znaleźć ludzi chętnych do 
wspólnej aktywności, skąd 
pozyskać środki na realizację 
projektu. 

18. Fundacja Tesco   

 

https://pomagamy.tesco.pl/ 

 

W okolicach, w 
których mieszczą się 
sklepy Tesco 

Program grantowy Tesco 
„Decydujesz, pomagamy” – 
wspieranie aktywności i rozwoju 
w społecznościach lokalnych. 

19. Fundacja Aviva http://todlamniewazne.pl/o-fundacji.html  Cały kraj Konkurs grantowy „To dla mnie 
ważne”  

20. Fundacja mBanku https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ Cały kraj Projekty z zakresu edukacji 
matematycznej.  

21. Fundacja Auchan http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-
auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dla-
lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji 

W miejscach, gdzie 
działają hipermarkety 
sieci Auchan 

Edukacja; zdrowie, integracja 
społeczna. 

 

     

http://www.todlamniewazne.pl/
https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona
https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona
https://spolecznik20.pl/pages/spolecznik-2-0
https://spolecznik20.pl/pages/spolecznik-2-0
https://pomagamy.tesco.pl/
http://todlamniewazne.pl/o-fundacji.html
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji
http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji
http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dla-lokalnych-stowarzyszen-i-fundacji
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22. Fundacja „Pocztowy 
Dar”  

 

http://pocztowydar.org/wspolpraca-z-
osobami-prawnymi/ 

 

Cały kraj Projekty współpracy wspierające 
edukację, tolerancję i 
wyrównujące szanse edukacyjne 
i zdrowotne. 

 

23. 

 

Fundacja PGE 

 

 

https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia 

 

 

Cały kraj 

Nauka i edukacja; lecznictwo i 
ochrona zdrowia, pomoc 
społeczna, działalność 
ekologiczna i ochrona 
środowiska, sport dzieci, 
młodzieży i osób 
niepełnosprawnych  

24. Fundacja PGNiG im. 
Ignacego Łukasiewicza 

https://fundacja.pgnig.pl Cały kraj Edukacja i środowisko.  

25. Fundacja IKEA www.ikeafoundation.org 
 
https://ikea.prowly.com  

M.in. Polska „Zabawa to poważna sprawa” – 
wsparcie dzieci i młodzieży w 
trudnej sytuacji. 

26. Fundacja Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl Wybrane 
województwa 

Fundusz Naturalnej Energii – 
poszanowanie środowiska i 
aktywna edukacja ekologiczna. 

27. Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej 

 

http://fwpn.org.pl  Wspiera finansowo 
projekty realizowane 
w ramach współpracy 
pomiędzy polskimi i 
niemieckimi 
instytucjami / 
organizacjami  

Projekty dotyczące aktualnej 
tematyki, istotnych problemów 
związanych z funkcjonowaniem 
społeczeństwa, gospodarki i 
ochroną środowiska w Polsce, 
Niemczech, UE. ewentualnie w  
wybranych krajach czy 
regionach. - projekty mające 
wpływ na rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym projekty 
realizowane w ramach 
partnerskiej współpracy 
samorządów lokalnych.  

28. Instytut Muzyki i 
Tańca 

 

http://imit.org.pl/pl/programy/departament-
tanca-2.html#openProgram=2336 

 

Cały kraj „Scena dla tańca” 

 

     

http://pocztowydar.org/wspolpraca-z-osobami-prawnymi/
http://pocztowydar.org/wspolpraca-z-osobami-prawnymi/
https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia
https://fundacja.pgnig.pl/
http://www.ikeafoundation.org/
https://ikea.prowly.com/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/PS/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0PQXLJDH/www.naszaziemia.pl
http://fwpn.org.pl/
http://imit.org.pl/pl/programy/departament-tanca-2.html#openProgram=2336
http://imit.org.pl/pl/programy/departament-tanca-2.html#openProgram=2336
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29. Fundacja Charlesa 
Stewarta Motta 

 

https://www.mott.org/work/grantseekers/. 

 

Kraje Europy 
Środkowej i 
Wschodniej  

Budowa społeczeństwa 
obywatelskiego i ochrona 
środowiska. 

30. Fundacja Kronenberga 
przy CitiHandlowy 

 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/p
olish/index.htm 

 

Cały kraj Innowacje w edukacji; edukacja 
ekonomiczna i przedsiębiorczość; 
dziedzictwo kulturowe; twórczość 
artystyczna dzieci i młodzieży; 
priorytety ochrony zdrowia; 
polityka społeczna. 

 

31. Fundacja Partnerstwo 
dla Środowiska 

http://fpds.pl/pl/  Woj. małopolskie Fundusz Grantowy – Produkt 
Lokalny Małopolska 

32. Narodowy Bank Polski 

 

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-
nbp/dofinansowanie-nbp 

 

Cały kraj Projekty z zakresu edukacji 
ekonomicznej; 
 

33. Fundacja im. Stefana 
Batorego 

http://www.batory.org.pl/programy_dotacy
jne/demokracja_w_dzialaniu_1  

Cały kraj Demokracja w Działaniu -  
upowszechnianie postaw 
obywatelskiej odpowiedzialności 
za jakość polskiej demokracji oraz 
przeciwdziałanie wszelkim 
formom dyskryminacji. 

 

https://www.mott.org/work/grantseekers/
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm
http://fpds.pl/pl/
https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1

