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„Obecny świat wymaga młodości: rozumianej nie jako okres w życiu, ale jako stan umysłu, 

hart woli, wyobraźnia, przewaga odwagi nad bojaźliwością i apetytu na przygodę nad życiem 

w wygodzie.” 

Robert Kennedy 

1. Wstęp 

Przewodnik po możliwościach finansowania działań młodzieżowych adresowany jest 

zarówno do młodzieży jak i pracowników młodzieżowych z terenu Gdańska. Zebrano 

w nim informacje o instytucjonalnych źródłach finansowania działalności na rzecz 

dzieci i młodzieży. W wielu przypadkach o dotację mogą się ubiegać zarówno 

organizacje pozarządowe, jak również szkoły, samorządy lokalne, instytucje 

kulturalne i religijne, a także osoby indywidualne i grupy nieformalne.  

Informator został stworzony aby wskazać odbiorcom szerokie możliwości 

pozyskiwania środków finansowych oraz nakierować na te instytucje, które mogą być 

najbardziej zainteresowane współfinansowaniem konkretnych działań 

młodzieżowych wnioskodawców. W informatorze umieściliśmy najistotniejsze 

informacje (cele projektu, przykłady działań możliwe do współfinansowania, dane 

kontaktowe grantodawców oraz, w miarę możliwości, terminy składania wniosków), 

które pomogą wnioskodawcom wybrać program najbardziej odpowiadający jego 

potrzebom.  

Opisy programów powstały na podstawie ich wcześniejszych edycji. W 

przyszłorocznych edycjach konkursów grantowych mogą zajść pewne zmiany, dlatego 

warto na bieżąco sprawdzać podane informacje na stronach internetowych 

grantodawców (zwłaszcza jeśli chodzi o terminy aplikowania lub priorytety na dany 

rok).  
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2. W jaki sposób czytać ten przewodnik 

Celem tego przewodnika jest przede wszystkim zaprezentowania możliwości 

finansowania projektów młodzieżowych w Gdańsku. Z pośród paru set programów 

grantowych wybraliśmy takie w których można zrealizować projekty młodzieżowe i 

które można realizować w Gdańsku. Katalog programów jest oczywiście otwarty i 

może być w przyszłości zmieniamy w stosunku do potrzeb i zmian na rynku 

programów. 

Analiza została przygotowana w takim sposób by być jak najbardziej zrozumiała dla 

odbiorcy. Analiza zawiera 79 programów grantowych oraz akcji w tych programach. 

Jest to dość duży zakres materiału, więc aby uczynić go przejrzystym postanowiliśmy 

ograniczyć opis każdego programu do jednej strony. W przypadku gdy program 

składa się z kilku akcji, które znacząco różnią się od siebie postanowiliśmy opisywać 

każdą akcję tak jakby była osobnym programem. Należy też dodać że pod pojęciem 

akcje rozumiemy wyodrębnioną część programu ze specyficznymi warunkami i 

zasadami aplikowania. W różnych programach akcję mogą nazywać się inaczej np. 

obszar, priorytet, działanie itp. Postanowiliśmy w analizie używać tych samych nazw 

co w programach, zamiast je ujednolicić, tak aby mogli Państwo łatwiej odnosić się do 

nich w pracach nad projektem. 

Warto też zauważyć, że programy zmieniają się w czasie i zawarte w tym raporcie 

informacje są zgodne z stanem rzeczywistym na wrzesień 2010 r. Dlatego też 

niniejszy przewodnik należy traktować jako materiał informacyjny i informacje w nim 

zawarte nie mogą stanowić podstawy do przygotowania wniosku aplikacyjnego. 
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3. Możliwości dofinansowania realizacji projektów młodzieżowych 

3.1. Środki europejskie 

Unia Europejska rozdziela fundusze poprzez programy sektorowe, fundusze strukturalne 

i Fundusz Spójności. Gdańsk jest uprawniony do otrzymywania wsparcia finansowego ze 

wszystkich programów i funduszy UE. Poniżej zostały wybrane te w ramach których można 

realizować projekty młodzieżowe. 
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3.1.1. Młodzież w Działaniu 

 

3.1.1.1. Akcja 1.1 Wymiany młodzieżowe 

 

Cele programu 

Główne cele programu to:  promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwój 

solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów, 

podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży, wspieranie współpracy 

europejskiej w dziedzinie młodzieży oraz zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z 

mniejszymi szansami. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach programu mogą zostać sfinansowane spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów 
europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania 
wspólnych przedsięwzięć. 
 

Kto może uczestniczyć? 

Uczestnicy w wieku od 13 do 25 lat legalnie mieszkający w Kraju Programu (do 20% uczestników 

może być w wieku pomiędzy 25 a 30). Projekt musi obejmować co najmniej 16, a maksymalnie 60 

uczestników (nie licząc opiekunów). 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje wnioskować mogą: 
- organizacje pozarządowe 
- lokalne i regionalne jednostki samorządowe 
- nieformalne grupy młodzieży 
- organizacje młodzieżowe aktywne na poziomie europejskim 

 
Terminy składania wniosków: 

Dla projektów rozpoczynających się między:  Termin: 
1 Maja i 30 Września      1 Luty 
1 Lipca i 30 Listopada      1 Kwietnia 
1 Września i 31 Stycznia    1 Czerwca 
1 Grudnia i 30 Kwietnia     1 Wrzesień 
1 Luty i 31 Lipca     1 Listopada 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 463 13 23 
        22 463 10 00 
 mlodziez@mlodziez.org.pl 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mlodziez.org.pl  lub 
w Stowarzyszeniu Morena, Anna Krzeszowska – ak@morena.org.pl, Tel:  51 51 51 854 
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3.1.1.2. Akcja 1.2 Inicjatywy młodzieżowe 

 

Cele programu 

Główne cele programu to:  promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwój 

solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów, 

podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży, wspieranie współpracy 

europejskiej w dziedzinie młodzieży oraz zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z 

mniejszymi szansami. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Lokalne działania młodych ludzi w wieku 18-30 lat, których głównym odbiorcą jest otaczająca, 

najbliższa społeczność. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat legalnie mieszkający w Kraju Programu. Młodzi ludzie poniżej 

18 lat (od 15 do 17) mogą uczestniczyć, gdy towarzyszy im couch. Nie ma limitu wieku ani wymogów 

dotyczących pochodzenia geograficznego dla coucha. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje wnioskować mogą: 
- organizacje pozarządowe 
- lokalne i regionalne jednostki samorządowe 
- nieformalne grupy młodzieży 
- organizacje młodzieżowe aktywne na poziomie europejskim 

 
Terminy składania wniosków: 

Dla projektów rozpoczynających się między:  Termin: 
1 Maja i 30 Września      1 Luty 
1 Lipca i 30 Listopada      1 Kwietnia 
1 Września i 31 Stycznia    1 Czerwca 
1 Grudnia i 30 Kwietnia     1 Wrzesień 
1 Luty i 31 Lipca     1 Listopada 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 463 13 23 
        22 463 10 00 
 mlodziez@mlodziez.org.pl 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mlodziez.org.pl  lub 
w Stowarzyszeniu Morena, Anna Krzeszowska – ak@morena.org.pl, Tel:  51 51 51 854 
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3.1.1.3. Akcja 1.3 Młodzież w Demokracji 

 

Cele programu 

Główne cele programu to:  promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, rozwój 

solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów, 

podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży, wspieranie współpracy 

europejskiej w dziedzinie młodzieży oraz zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z 

mniejszymi szansami. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i 

międzynarodowy. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Młodzi uczestnicy: młodzież w wieku od 13 do 30 lat legalnie mieszkająca w Kraju Programu. 

Decydenci: Jeżeli projekt przewiduje udział decydentów lub ekspertów w zakresie uczestnictwa w 

życiu demokratycznym i instytucjach demokratycznych, tacy uczestnicy mogą brać udział niezależnie 

od wieku i pochodzenia geograficznego. 

Projekt musi obejmować co najmniej 16 młodych uczestników 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje wnioskować mogą: 
- organizacje pozarządowe 
- lokalne i regionalne jednostki samorządowe 
- nieformalne grupy młodzieży 
- organizacje młodzieżowe aktywne na poziomie europejskim 

 
Terminy składania wniosków: 

Dla projektów rozpoczynających się między:  Termin: 
1 Maja i 30 Września      1 Luty 
1 Lipca i 30 Listopada      1 Kwietnia 
1 Września i 31 Stycznia    1 Czerwca 
1 Grudnia i 30 Kwietnia     1 Wrzesień 
1 Luty i 31 Lipca     1 Listopada 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 463 13 23 
        22 463 10 00 
 mlodziez@mlodziez.org.pl 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mlodziez.org.pl  lub 
w Stowarzyszeniu Morena, Anna Krzeszowska – ak@morena.org.pl, Tel:  51 51 51 854 
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3.1.1.4. Akcja 2 Wolontariat Europejski 

 

Cele programu 

Celem Wolontariatu Europejskiego (EVS) jest rozwijanie poczucia solidarności i promowanie 

aktywnych postaw obywatelskich oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Praca przy różnorodnych projektach zagranicznych podejmowana przez młodych ludzi na zasadach 

wolontariatu. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub 

grupowo. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat legalnie mieszkająca w kraju organizacji wysyłającej. 

Wolontariusze są wybierane niezależnie od ich pochodzenia. 

Wolontariusze z mniejszymi szansami mogą brać udział od 16 roku życia. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje wnioskować mogą: 
- organizacje pozarządowe 
- lokalne i regionalne jednostki samorządowe 
- nieformalne grupy młodzieży 
- organizacje młodzieżowe aktywne na poziomie europejskim 
- międzynarodowa organizacja rządowa lub 
- organizacja działająca dla zysku (tylko wtedy, gdy organizuje imprezy dla młodzieży z zakresu sportu 
lub kultury). 
 
Terminy składania wniosków: 

Dla projektów rozpoczynających się między:  Termin: 
1 Maja i 30 Września      1 Luty 
1 Lipca i 30 Listopada      1 Kwietnia 
1 Września i 31 Stycznia    1 Czerwca 
1 Grudnia i 30 Kwietnia     1 Wrzesień 
1 Luty i 31 Lipca     1 Listopada 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 463 13 23 
        22 463 10 00 
 mlodziez@mlodziez.org.pl 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mlodziez.org.pl  lub 
w Stowarzyszeniu Morena, Anna Krzeszowska – ak@morena.org.pl, Tel:  51 51 51 854 
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3.1.1.5. Akcja 3.1 Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej 

 

Cele programu 

Celem tego poddziałania jest rozwój wzajemnego zrozumienia pomiędzy narodami w duchu 

otwartości, a także przyczynienie się do rozwoju wysokiej jakości systemów wspierających działania 

młodzieży w zainteresowanych krajach. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Współpraca pomiędzy młodzieżą z krajów UE i krajów sąsiadujących. Organizacja wymian z młodymi 

ludźmi z państw sąsiadujących z Europą i z innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współpracy 

w sieci. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Młodzież w wieku od 13 do 25 lat legalnie mieszkająca w Kraju Programu lub w sąsiedzkim kraju 

partnerskim (do 20% uczestników może być w wieku pomiędzy 25 a 30). 

W treningach i szkoleniach mogą brać udział pracownicy organizacji młodzieżowych. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje wnioskować mogą: 
- organizacje pozarządowe 
- lokalne i regionalne jednostki samorządowe 
- nieformalne grupy młodzieży 
- organizacje młodzieżowe aktywne na poziomie europejskim 

 
Terminy składania wniosków: 

Dla projektów rozpoczynających się między:  Termin: 
1 Maja i 30 Września      1 Luty 
1 Lipca i 30 Listopada      1 Kwietnia 
1 Września i 31 Stycznia    1 Czerwca 
1 Grudnia i 30 Kwietnia     1 Wrzesień 
1 Luty i 31 Lipca     1 Listopada 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 463 13 23 
        22 463 10 00 
 mlodziez@mlodziez.org.pl 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mlodziez.org.pl  lub 
w Stowarzyszeniu Morena, Anna Krzeszowska – ak@morena.org.pl, Tel:  51 51 51 854 
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3.1.1.6. Akcja 4.3 Szkolenie i Tworzenie Sieci 

 

Cele programu 

To poddziałanie wspiera szkolenie osób pracujących z młodzieżą w organizacjach młodzieżowych w 

tej dziedzinie. Wspiera również wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy osobami 

pracującymi z młodzieżą w organizacjach młodzieżowych, jak również działania, które mogą 

prowadzić do tworzenia trwałych, wysokiej jakości projektów, przedsięwzięć partnerskich i sieci. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Dotacja może być przyznana na następujące działania: 

1. staż typu "podpatrywanie pracy" (job shadowing) 

2. wizyta przygotowawcza 

3. spotkanie ewaluacyjne 

4. wizyta studyjna 

5. działania służące tworzeniu przedsięwzięć partnerskich 

6. seminarium 

7. kurs szkoleniowy 

8. tworzenie sieci i współpraca w ramach sieci 

 

Kto może uczestniczyć? 

W projektach Akcji 4.3 mogą uczestniczyć wszystkie osoby zajmujące się lub zainteresowane 

edukacją pozaformalną i problematyką młodzieży, które legalnie przebywają w Kraju Programu. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje wnioskować mogą: 
- organizacje pozarządowe 
- lokalne i regionalne jednostki samorządowe 
- nieformalne grupy młodzieży 
- organizacje młodzieżowe aktywne na poziomie europejskim 

 
Terminy składania wniosków: 

Dla projektów rozpoczynających się między:  Termin: 
1 Maja i 30 Września      1 Luty 
1 Lipca i 30 Listopada      1 Kwietnia 
1 Września i 31 Stycznia    1 Czerwca 
1 Grudnia i 30 Kwietnia     1 Wrzesień 
1 Luty i 31 Lipca     1 Listopada 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 463 13 23 
        22 463 10 00 
 mlodziez@mlodziez.org.pl 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mlodziez.org.pl  lub 
w Stowarzyszeniu Morena, Anna Krzeszowska – ak@morena.org.pl, Tel:  51 51 51 854 
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3.1.1.7. Akcja 5.1 Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową 

 

Cele programu 

To poddziałanie wspiera współpracę, seminaria i dialog strukturalny pomiędzy młodzieżą, osobami 

pracującymi z młodzieżą iw organizacjach młodzieżowych oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę 

młodzieżową. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Dotacja może być przyznana na następujące działania: 

- debaty powiązane z zagadnieniami dialogu strukturalnego i polityką UE 

- przygotowania dotyczące prezydentury młodzieży 

- organizacja działań powiązanych z Europejskim Tygodniem Młodzieży 

- poszerzanie dialogu i współpracy między edukacją formalną i pozaformalną 

 

Kto może uczestniczyć? 

Młodzi uczestnicy: młodzież w wieku od 15 do 30 lat legalnie mieszkająca w Kraju Programu. 

Decydenci: Jeżeli projekt przewiduje udział decydentów lub ekspertów w dziedzinie polityki 

młodzieżowej, ci uczestnicy mogą brać udział niezależnie od wieku i pochodzenia geograficznego. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje wnioskować mogą: 
- organizacje pozarządowe 
- lokalne i regionalne jednostki samorządowe 
- nieformalne grupy młodzieży 
- organizacje młodzieżowe aktywne na poziomie europejskim 
 
Terminy składania wniosków: 

Dla projektów rozpoczynających się między:  Termin: 
1 Maja i 30 Września      1 Luty 
1 Lipca i 30 Listopada      1 Kwietnia 
1 Września i 31 Stycznia    1 Czerwca 
1 Grudnia i 30 Kwietnia     1 Wrzesień 
1 Luty i 31 Lipca     1 Listopada 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 463 13 23 
        22 463 10 00 
 mlodziez@mlodziez.org.pl 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mlodziez.org.pl  lub 
w Stowarzyszeniu Morena, Anna Krzeszowska – ak@morena.org.pl, Tel:  51 51 51 854 
 

  



16 |S t r o n a  
 

3.1.2. Comenius 

 

3.1.2.1. Partnerskie Projekty Szkół 

 

Cele programu 

Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Comeniusa mają na celu wzmocnienie europejskiego 

wymiaru edukacji poprzez wspieranie wspólnych działań w zakresie współpracy pomiędzy szkołami w 

Europie. Projekty dają uczniom i nauczycielom z różnych krajów możliwość wspólnej pracy w jednym 

lub kilku zagadnieniach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Dotacja może być przyznana na następujące działania: 

1. spotkania w ramach projektu pomiędzy wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w 

partnerstwo 

2. wymiana personelu i uczniów uczestniczących w projekcie (np. wymiany nauczycieli, wizyty 

studyjne, wymiana uczniów) 

3. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ze szkołami partnerskimi za granicą 

4. praca w terenie, w ramach projektu badawczego 

5. przygotowanie, publikowanie i rozpowszechnianie dokumentacji dotyczącej działań w 

zakresie współpracy 

6. występy (np. spektakle teatralne, musicale) 

7. organizacja wystawy, produkcja i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych 

8. przygotowanie językowe nauczycieli i uczniów 

9. współpraca z innymi projektami w pokrewnych dziedzinach (np. za pośrednictwem sieci 

Comenius) 

  

Kto może uczestniczyć? 

Uczniowie i nauczyciele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Szkoły (instytucje zapewniające kształcenie ogólne, zawodowe i techniczne - od przedszkoli do szkoły 

średniej). Partnerstwo musi składać się z minimum 3 partnerów z różnych krajów. 

 

Terminy składania wniosków podawany jest w zaproszeniu do składania wniosków dla całego 

programu “Uczenie się przez całe życie”.  

 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 463 13 23, 22 463 10 00 
lbudkowska@frse.org.pl 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu www.comenius.org.pl  lub 
w u Pani Renata Matys w Kuratorium Oświaty, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk,  
Tel: 58 669 34 31, renata.matys@kuratorium.gda.pl.  



17 | S t r o n a  
 

3.1.2.2. Regio 

 

Cele programu 

Celem programu jest rozwijanie wiedzy i zrozumienia wśród młodych ludzi i kadry nauczycielskiej w 

zakresie różnorodności kultur i języków europejskich oraz ich wartości, a także pomoc młodym 

ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji niezbędnych dla ich rozwoju 

osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Rozwój partnerstw między organizacjami odpowiedzialnymi za wszelkie aspekty oświaty szkolnej w 

celu wspierania współpracy międzyregionalnej, w tym współpracy regionów przygranicznych np. 

1. grupy robocze wszystkich partnerów 

2. wymiany nauczycieli 

3. Job shadowing 

4. wymiana doświadczeń 

5. wzajemnego uczenia się 

6. konferencje, warsztaty 

7. publikacje 

 

Kto może uczestniczyć? 

W działaniach mogą uczestniczyć uczniowie korzystający z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej, 

szkoły określonych przez państwa członkowskie, nauczyciele i pozostała kadra szkolna, organizacje 

pozarządowe i inne podmioty związanych z oświatą szkolną. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotację mogą się ubiegać konsorcja składające się z władz lokalnych, minimum 1 szkoły i minimum 

1 organizacji lub instytucji działającej w obszarze edukacji. W projekcie muszą uczestniczyć co 

najmniej 2 takie konsorcja z różnych krajów. 

 

Terminy składania wniosków: 

Jeden w ciągu roku. Termin podawany jest w zaproszeniu do składania wniosków dla całego 
programu “Uczenie się przez całe życie”.  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 463 13 23 
        22 463 10 00 
lbudkowska@frse.org.pl 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu www.comenius.org.pl  lub 
w u Pani Renata Matys w Kuratorium Oświaty, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk,  
Tel: 58 669 34 31, renata.matys@kuratorium.gda.pl.  
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3.1.3. Leonardo da Vinci 

Partnerstwa koncentrujące się na tematach będących przedmiotem wspólnego 

zainteresowania dla uczestniczących organizacji 

 

Cele programu 

Współpraca powinna bezpośrednio dotyczyć tematyki kształcenia i szkolenia zawodowego. Przy 

opracowywaniu koncepcji projektu należy uwzględnić założenia i priorytety Programu Leonardo da 

Vinci, publikowane co roku wraz z Zaproszeniem do składania wniosków. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty partnerów, będące okazją do 

bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning). Pomiędzy 

spotkaniami każdy partner prowadzi w swoim kraju działania lokalne związane z projektem.  

Dwuletnia współpraca powinna zakończyć się konkretnym rezultatem - wspólnie opracowanym przez 

partnerów produktem - który pozwoli na późniejsze upowszechnienie i stosowanie wyników projektu 

(np. w formie wspólnego raportu, broszury, strony internetowej, płyt CD, konferencji, itp.). 

 

Kto może uczestniczyć? 

Publiczne i prywatne podmioty zajmujące się kształceniem oraz poradnictwem zawodowym, a także 

małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, samorządy lokalne, izby 

handlowe i rzemieślnicze. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Publiczne i prywatne podmioty zajmujące się kształceniem oraz poradnictwem zawodowym, a także 

małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, samorządy lokalne, izby 

handlowe i rzemieślnicze. W skład grupy partnerskiej muszą wchodzić przynajmniej 3 instytucje z 3 

różnych krajów uczestniczących w Programie. Jedna z nich pełni rolę koordynatora. 

 

Terminy składania wniosków: 

Jeden w ciągu roku. Termin podawany jest w zaproszeniu do składania wniosków dla całego 
programu “Uczenie się przez całe życie”.  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 463 13 23 
        22 463 10 00 
leonardo-partnerships@frse.org.pl 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu www.leonardo.org.pl. 
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3.1.4. Uczenie się przez całe życie – Języki 

3.1.4.1. Projekty  wielostronne  

 

Cele programu 

Celem program jest promowanie świadomości językowej oraz dostępu do nauki języków obcych, 

rozpowszechnianie materiałów do nauki języków obcych (w tym kursów internetowych i badań 

językowych), zachęcanie do nauki języków europejskich w celu umożliwienia obywatelom Europy 

lepszego zrozumienia swoich kultur i światopoglądów, a także umożliwienie im korzystania ze 

swobody podejmowania pracy i studiów w innym państwie członkowskim. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

O dotację w ramach programu mogą ubiegać się wnioskodawcy, których projekty ukierunkowane są 
na: 
1. promocję języków, informacji o języku, możliwości kształcenia 
2. poprawę dostępu do nauki języków obcych 
3. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów do nauki języka np.: tworzenia/dostosowywania 
materiałów do nauki języka obcego, metod i narzędzi służących do uznania/oceny umiejętności 
językowych oraz metod nauczania i uczenia się języka obcego 
 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań mogą być szkoły, uniwersytety, instytucje kształcenia dorosłych, szkoły językowe, 
biblioteki, ośrodki zajmujące się wstępnym lub ustawicznym szkoleniem nauczycieli języków obcych, 
ośrodki badań w zakresie edukacji językowej, placówki rozwoju programów nauczania wydające 
dyplomy lub opracowanie metod badania i oceny wiedzy, lokalne/regionalne/krajowe lub 
europejskie stowarzyszenia działające w dziedzinie nauczania języka, stowarzyszenia kulturalne oraz 
wydawnictwa i producenci oprogramowania do nauki języków. 
 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje może występować organizacja koordynująca w imieniu konsorcjum, posiadająca swoją 
siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie ‘Uczenie się przez całe życie’ (szczegółowy 
opis potencjalnych wnioskodawców dostępny jest w regulaminie konkursu na stronie internetowej 
grantodawcy).  
 
Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Education Audiovisual & Culture Executive Agency 
Lifelong Learning: Languages 
Avenue du Bourget 1 
BOU2 BE-1140 Brussels 
 
Tel: +32 22 98 83 71 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.ec.europa.eu/education/llp/doc/call10/fiches/lang1_en.pdf oraz w siedzibie Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie przy ul. Mokotowska 43 (Tel. 22 463 10 00,  
kontakt@frse.org.pl). 
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3.1.4.2. Sieci wielostronne  

 

Cele programu 

Celem programu jest promowanie różnorodności językowej i nauki języków obcych, jak również 

wsparcie wymiany informacji o innowacyjnych technikach i dobrych praktykach, zwłaszcza wśród 

pracowników sektora edukacji, dostosowywania i rozpowszechnianiu produktów wcześniejszych 

projektów wśród potencjalnych użytkowników końcowych (władz publicznych, praktyków biznesu, 

uczących się języka). 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

O dotacje mogą ubiegać się wnioskodawcy, których projekty zawierają: 
1. działania mające na celu ułatwienie i wzmocnienie europejskiej współpracy, takie jak 

wymiana informacji, szkolenie koordynatorów projektu, promocja nowych projektów, 
rozpowszechnianie wyników wcześniejszych projektów i dobrych praktyk 

2.  działania na rzecz promowania innowacji edukacyjnych np. analizy porównawczej, analizy 
przypadków, formułowania zalecenia i organizowanie grup roboczych, seminariów i 
konferencji 

3.  działania odnoszące się do koordynacji projektu i zarządzania 
 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań mogą być szkoły, uniwersytety, instytucje kształcenia dorosłych, szkoły językowe, 
biblioteki, ośrodki zajmujące się wstępnym lub ustawicznym szkoleniem nauczycieli języków obcych, 
ośrodki badań w zakresie edukacji językowej, placówki rozwoju programów nauczania wydające 
dyplomy lub opracowanie metod badania i oceny wiedzy, lokalne/regionalne/krajowe lub 
europejskie stowarzyszenia działające w dziedzinie nauczania języka, stowarzyszenia kulturalne oraz 
wydawnictwa i producenci oprogramowania do nauki języków. 
 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje może występować organizacja koordynująca w imieniu konsorcjum, posiadająca swoją 
siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie ‘Uczenie się przez całe życie’ (szczegółowy 
opis potencjalnych wnioskodawców dostępny jest w regulaminie konkursu na stronie internetowej 
grantodawcy).  
 
Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Education Audiovisual & Culture Executive Agency 
Lifelong Learning: Languages 
Avenue du Bourget 1 
BOU2 BE-1140 Brussels 
 
Tel: +32 22 98 83 71 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.ec.europa.eu/education/llp/doc/call10/fiches/lang2_en.pdf oraz w siedzibie Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie przy ul. Mokotowska 43 (tel. 22 463 10 00, 
kontakt@frse.org.pl). 
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3.1.4.3. Działanie 2: Środki towarzyszące  

 

Cele programu 

Celem programu jest promowanie celowości i wyników projektów językowych. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Projekty mogą obejmować działania w zakresie komunikacji, monitorowania projektów oraz 
upowszechniania i wykorzystywania wyników projektów wcześniej zrealizowanych, w tym: 

1. działania informacyjne i komunikacyjne w celu promowania i poprawy widoczności działań i 
rezultatów w ramach każdego programu wchodzącego w skład programu ‘Uczenie się przez 
całe życie’ 

2.  tematyczne monitorowanie realizowanych projektów, w tym organizowanie wymiany 
doświadczeń, tworzenie i wydawanie publikacji i aktualizacji kompendiów projektu, 
systematyczną ocenę wyników projektu w celu skuteczniejszego wsparcia upowszechniania i 
wykorzystania najlepszych wyników 

3. gromadzenie i przekazywanie informacji o wynikach projektu poprzez tworzenie i rozwój 
wspólnych baz danych pomiędzy poszczególnymi programami 

4. wsparcie dla rozpowszechniania i wykorzystywania konferencji i imprez zebranie projektów i 
potencjalnych użytkowników w sektorze zainteresowanych, ze szczególnym naciskiem na 
promowanie  transferu i odbiór wyników projektu przez nowych użytkowników i włączenie 
do systemów edukacji i szkoleń i praktyk. 

 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań mogą być szkoły, uniwersytety, instytucje kształcenia dorosłych, szkoły językowe, 
biblioteki, ośrodki zajmujące się wstępnym lub ustawicznym szkoleniem nauczycieli języków obcych, 
ośrodki badań w zakresie edukacji językowej, placówki rozwoju programów nauczania wydające 
dyplomy lub opracowania metod badania i oceny wiedzy, lokalne/regionalne/krajowe lub 
europejskie stowarzyszenia działające w dziedzinie nauczania języka, stowarzyszenia kulturalne oraz 
wydawnictwa i producenci oprogramowania do nauki języków. 
 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje może występować organizacja koordynująca w imieniu konsorcjum, posiadająca swoją 
siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie ‘Uczenie się przez całe życie’ (szczegółowy 
opis potencjalnych wnioskodawców dostępny jest w regulaminie konkursu na stronie internetowej 
grantodawcy).  
 
Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Education Audiovisual & Culture Executive Agency 
Lifelong Learning: Languages 
Avenue du Bourget 1 
BOU2 BE-1140 Brussels 
 
Tel: +32 22 98 83 71 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.europadlaobywateli.pl/index.php/dziaanie-4 oraz w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE) w Warszawie przy ul. Mokotowska 43 (tel: 22 463 10 00, kontakt@frse.org.pl). 
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3.1.5. Kultura (2007-2013) 

 

3.1.5.1. Działanie 1: Krótko- i długoterminowe projekty kulturalne 

3.1.5.1.1. Obszar 1.1: Wieloletnie projekty współpracy, Obszar 1.2.1: Projekty współpracy 

 

Cele programu 

Celem Działania 1 jest promowanie obszaru kultury wspólnego dla wszystkich Europejczyków oraz 
zachęcanie do powstawania poczucia obywatelstwa europejskiego. 
 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Z programu mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty: 
1. dotyczą wszystkich dziedzin kultury i sztuki (sztuk performatywnych, wizualnych, literatury), z 

wyłączeniem sektora audiowizualnego 
2.  o wyraźnym wymiarze europejskim, wpisujące się w cele i priorytety programu 
3. oparte na faktycznej współpracy pomiędzy organizacjami z co najmniej trzech państw 

uczestniczących w programie 
4.  interdyscyplinarne, łączące kilka różnych dziedzin sztuki 
5.  oparte na innowacyjnych i interesujących pomysłach 

 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wnioskodawcą mogą być jedynie instytucje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną, 
których główna działalność związana jest ze sferą kultury (sektor kulturalny i twórczy) oraz mające 
siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie. 
 
Terminy składania wniosków upływa 1 października (każdego roku). 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
Culture Programme (2007–2013) 
Avenue du Bourget 1 
(BOUR 04/13) 
B – 1140 Brussels 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu www.program-
kultura.eu/granty-na-projekty-krotkolbr-gi-dugoterminowe  oraz w siedzibie Punktu Kontaktowego 
Programu w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 lok. 405 u pani Aleksandry Zając 
(pkk.kultura@mkidn.gov.pl). 
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3.1.5.1.2. Obszar 1.3.6: Wspieranie europejskich festiwali kultury 

 

Cele programu 

Celem Działania 1 jest promowanie obszaru kultury wspólnego dla wszystkich Europejczyków, 
zachęcanie do powstawania poczucia obywatelstwa europejskiego oraz tworzenie platformy 
porozumienia pomiędzy kulturą Europy i krajów trzecich. 
 

Jakie działania mogą być finansowane? 

 Ramach tego działania dotację można uzyskać na organizację festiwalu międzynarodowego.  

 

Uwaga! W momencie składania wniosku na festiwal należy wykazać, iż miał on co najmniej pięć 

wcześniejszych edycji. 

 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wnioskodawcą mogą być jedynie instytucje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną, 
których główna działalność związana jest ze sferą kultury (sektor kulturalny i twórczy) i mające 
siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie. 
 
Terminy składania wniosków upływa 15 listopada (każdego roku)  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
Culture Programme (2007–2013) 
Avenue du Bourget 1 
(BOUR 04/13) 
B – 1140 Brussels 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu www.program-
kultura.eu/granty-na-wspieranielbr-geuropejskich-festiwali-kultury oraz w siedzibie Punktu 
Kontaktowego Programu w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 lok.405 u p. Aleksandry Zając 
(pkk.kultura@mkidn.gov.pl). 
 
Uwaga! Festiwale filmowe nie mogą uzyskać dofinansowania z Programu Kultura ponieważ istnieje 
specjalne wsparcie festiwali filmowych w ramach programu MEDIA. 
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3.1.5.1.3. Obszar 1.3: Projekty współpracy z krajami trzecimi 

 

Cele programu 

Celem Działania 1 jest promowanie obszaru kultury wspólnego dla wszystkich Europejczyków, 
zachęcanie do powstawania poczucia obywatelstwa europejskiego oraz tworzenie platformy 
porozumienia pomiędzy kulturą Europy i krajów trzecich. 
 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Przez projekty kulturalne z państwami trzecimi rozumie się projekty dotyczące wszystkich dziedzin 
kultury i sztuki (z wyłączeniem sektora audiowizualnego) odbywające się na terenie państwa 
niebiorącego udziału w Programie. Z programu mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty: 

1. mają wyraźny wymiar europejski, wpisują się w cele i priorytety programu 
2.  działania odbywają się w państwie trzecim (przynajmniej w 50%) 
3. angażują przynajmniej trzech operatorów kulturalnych z trzech różnych kwalifikowanych 

krajów oraz organizacja pochodząca z państwa trzeciego 
 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wnioskodawcą mogą być jedynie instytucje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną, 
których główna działalność związana jest ze sferą kultury (sektor kulturalny i twórczy) i mające 
siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie. 
 
Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy.  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
Culture Programme (2007–2013) 
Avenue du Bourget 1 
(BOUR 04/13) 
B – 1140 Brussels 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu www.program-
kultura.eu/granty-na-projekty-wspopracylbr-gz-pastwami-trzecimi oraz w siedzibie Punktu 
Kontaktowego Programu w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 lok. 405 u pani Aleksandry Zając 
(pkk.kultura@mkidn.gov.pl). 
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3.1.6. MEDIA (2007-2013) 

 
Cele programu 
Celem programu jest dążenie do wzmocnienia europejskiego sektora audiowizualnego, wzmocnienie 
poszanowania tożsamości kulturowej i dziedzictwa Europy, zwiększenie rozpowszechniania 
europejskich utworów audiowizualnych wewnątrz i poza Unią Europejską, wzmocnienie 
konkurencyjności europejskiego sektora przemysłu audiowizualnego poprzez ułatwienie dostępu do 
finansowania i zwiększenie wykorzystania zasobów technologii cyfrowych. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Wśród działań, które mogą uzyskać dofinansowanie wyróżnić należy:  

1. szkolenia zawodowe  
2. dystrybucję zagranicznych filmów europejskich 
3. promocję filmów i programów audiowizualnych 
4. organizację festiwali 
5. produkcję filmów przeznaczonych do dystrybucji w telewizji (tzw. TV Broadcasting). 

 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotację mogą aplikować niezależni producenci, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, instytucji 
szkoleniowe, szkoły filmowe, kina promujące filmy europejskie oraz projekty mające na celu 
zachowanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego, a także organizatorzy festiwali i imprez 
promocyjnych. 
 
Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
European Commission 
Directorate General Education and Culture 
Directorate D–  
Unit D3 – MEDIA programme and media literacy 
Office MADO 18/68 
B–1049 Brussels 
Belgium 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu 
www.ec.europa.eu/culture/media/programme/index_en.htm oraz w siedzibie Media Desk Poland w 
Warszawie przy ul. Chełmskiej 19/21 p.229 (tel: 22 559 33 10, biuro@mediadeskpoland.eu). 
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3.1.7. MEDIA MUNDUS 

 

Cele programu 

Celem programu jest wzmocnienie kulturalnych i handlowych stosunków między kinematografią 
europejską a filmowcami z krajów trzecich, poprawa konkurencyjności europejskiego sektora 
audiowizualnego, umożliwienie Europie odgrywania skutecznej roli kulturalnej i politycznej na 
świecie, zwiększenie możliwości  wyboru dla konsumentów i różnorodności kulturowej, zwiększenie 
dostępu do rynków krajów trzecich oraz budowa zaufania i długofalowej współpracy. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach programu dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które: 
1. wspierają dostęp do rynku (w tym imprez międzynarodowych ułatwiających sprzedaży 

piosenek 
2. wspierają dystrybucję, promocję, wyświetlanie utworów europejskich na rynkach krajów 

trzecich i utworów audiowizualnych z krajów trzecich w Europie 
3.  obejmują swoim działaniem organizację szkoleń  

 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotację mogą aplikować niezależni producenci, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, instytucji 

szkoleniowe, szkoły filmowe, kina promujące filmy europejskie oraz projekty mające na celu 

zachowanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego, a także organizatorzy festiwali i imprez 

promocyjnych. 

 
Terminy składania wniosków upływa 15 października 2010 (dla projektów, których realizacja odbywa 
się pomiędzy 1.02.2011 a 21.03.2012). 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
European Commission 

Directorate General Education and Culture 

Directorate D–  

Unit D3 – MEDIA programme and media literacy 

Office MADO 18/68 

B–1049 Brussels 

Belgium 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
 www.ec.europa.eu/culture/media/programme/index_en.htm oraz w siedzibie Media Desk Poland w 

Warszawie przy ul. Chełmskiej 19/21 p.229 (tel: 22 559 33 10, biuro@mediadeskpoland.eu). 
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3.1.8. Program Europa dla Obywateli 

 

3.1.8.1. Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy 

3.1.8.1.1. Poddziałanie 1.1: Spotkania mieszkańców miast partnerskich 

 

Cele programu 

Głównym celem Działania 1 jest wspieranie projektów i spotkań społeczności lokalnych z całej Europy 

i umożliwianie im lepszego poznania historii krajów członkowskich, wymiany doświadczeń 

i  budowania trwałych przyjaźni europejskich.  

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.1 powinny: 
1. angażować obywateli w dyskusje na temat integracji europejskiej, przyszłości UE i jej 

podstawowych wartości 
2. włączać społeczności lokalne w proces planowania, wdrażania i realizacji projektu 
3. promować dialog kulturowy i poszanowanie dla różnorodności 

 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań są obywatele europejscy z wszystkich państw członkowskich UE, obywatele 

innych krajów uczestniczących oraz osoby mające legalne prawo do pobytu w krajach 

uczestniczących. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje mogą się ubiegać organy samorządowe (urząd miasta, gminy, starostwo powiatowe), 

lokalne/regionalne organy władzy (urzędy marszałkowskie województw), federacje/stowarzyszenia 

władz lokalnych oraz organizacje non-profit posiadające osobowość prawną reprezentujące władze 

lokalne. 

Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 

Gdzie należy składać wnioski? 
EACEA - Unit P7 Citizenship 

Action 1 "Active citizens for Europe" 

Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/17) 

B-1140 Brussels - Belgium 

 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.europadlaobywateli.pl/index.php/dziaanie-1/poddzialanie-1 oraz w siedzibie Punktu 
Kontaktowego Programu w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 lok.405 (tel: 22 44 76 125, 
edo@iam.pl). 
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3.1.8.1.2. Poddziałanie 1.2: Sieci miast partnerskich 

 

Cele programu 

Głównym celem Działania 1 jest wspieranie projektów i spotkań społeczności lokalnych z całej Europy 

oraz umożliwienie im lepszego poznania historii krajów członkowskich, wymiany doświadczeń i 

budowania trwałych przyjaźni europejskich.  

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.2 powinny opierać się na następujących założeniach: 

1. prowadzenie dyskusji i wymiana dobrych praktyk w obszarze wdrażania rozmaitych działań 
politycznych 

2. długotrwała współpraca tematyczna – podtrzymywanie silnych więzi pomiędzy miastami 
partnerskimi 

3. łączenie w projekcie wielu działań w ramach tego samego tematu (spotkania obywateli, 
warsztaty, konferencje) 

4. tworzenie narzędzi komunikacyjnych upowszechniających rezultaty działań 
5. stworzenie sieci stanowi fundament dla przyszłych inicjatyw i trwałej współpracy miast 

partnerskich 
 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań są obywatele europejscy z wszystkich państw członkowskich UE, obywatele 

innych krajów uczestniczących oraz osoby mające legalne prawo do pobytu w krajach 

uczestniczących. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje mogą się ubiegać organy samorządowe (urząd miasta, gminy, starostwo powiatowe), 

lokalne/regionalne organy władzy (urzędy marszałkowskie województw), federacje/stowarzyszenia 

władz lokalnych oraz organizacje non-profit posiadające osobowość prawną reprezentujące władze 

lokalne. 

Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 

Gdzie należy składać wnioski? 
EACEA - Unit P7 Citizenship 

Action 1 "Active citizens for Europe" 

Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/17) 

B-1140 Brussels - Belgium 

 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.europadlaobywateli.pl/index.php/dziaanie-1/poddziaanie-12-sieci-miast-partnerskich oraz w 
siedzibie Punktu Kontaktowego Programu w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 lok.405 (tel: 22 44 
76 125, edo@iam.pl). 
 
  



29 | S t r o n a  
 

3.1.8.2. Działanie2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie  

3.1.8.2.1. Poddziałanie 2.3: Wsparcie da projektów inicjowanych przez organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego 

 

Cele programu 

Głównym celem Działania 2 jest wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zespołów 

ekspertów tworzących szczególne więzi między poszczególnymi obywatelami a Unią Europejską. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach dotacji wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na: 
1. organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, debat 
2. stworzenie i wydanie publikacji, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 
3. tworzenie stron internetowych, materiałów audiowizualnych, 
4. tworzenie i przeprowadzanie sondaży opinii publicznej 
5. tworzenie audycji radiowych/ telewizyjnych 

 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań są obywatele europejscy z wszystkich państw członkowskich UE, obywatele 

innych krajów uczestniczących oraz osoby mające legalne prawo do pobytu w krajach 

uczestniczących. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje mogą się ubiegać organizacje non-profit  oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

posiadające osobowość prawną i rozwijające swą działalność na poziomie lokalnym/ regionalnym/ 

krajowym lub europejskim. 

 

Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 

 

Gdzie należy składać wnioski? 
EACEA - Unit P7 Citizenship 
Action 2. "Active civil society in Europe" 

Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/17) 
B-1140 Brussels - Belgium 
 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.europadlaobywateli.pl/index.php/dziaanie-2/poddzialanie-23  oraz w siedzibie Punktu 
Kontaktowego Programu w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 lok.405 (tel: 22 44 76 125, 
edo@iam.pl). 
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3.1.8.3. Działanie 4: Aktywna pamięć europejska 

 

Cele programu 

Celem programu jest podkreślenie fundamentalnych wartości, na podstawie których zbudowano 

Unię Europejską, takich jak wolność, demokracja i poszanowanie praw człowieka. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty zawierające takie działania jak:  

1. organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, debat 
2. stworzenie i wydanie publikacji, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 
3. tworzenie stron internetowych, materiałów audiowizualnych, 
4. tworzenie i przeprowadzanie sondaży opinii publicznej 
5. tworzenie audycji radiowych/ telewizyjnych 

 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań są obywatele europejscy z wszystkich państw członkowskich UE, obywatele 

innych krajów uczestniczących oraz osoby mające legalne prawo do pobytu w krajach 

uczestniczących. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wnioskodawcą mogą być organizacje non-profit posiadające osobowość prawną, stowarzyszenia 
ocalonych, stowarzyszenia rodzin ofiar, muzea i opiekunowie miejsc pamięci, władze lokalne i 
regionalne, instytucje naukowe i edukacyjne, zespoły ekspertów oraz  organizacje religijne. 
 
Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
EACEA - Unit P7 Citizenship 

Action 4 "Active European Remembrance " 

Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/17) 

B-1140 Brussels - Belgium 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.europadlaobywateli.pl/index.php/dziaanie-4 oraz w siedzibie Punktu Kontaktowego Programu 
w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 lok.405 (tel: 22 44 76 125, edo@iam.pl). 
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3.1.9. Program ramowy Prawa podstawowe i sprawiedliwość 

 

5 podprogramów: 

- Walka z przemocą (Daphne) 

- Profilaktyka i informacja antynarkotykowa 

- Prawa podstawowe i obywatelstwo 

- Wymiar sprawiedliwości 

- Sprawiedliwość Społeczna 

 

Cele programu 

Główne cele programu to rozwój społeczeństwa europejskiego, które koncentruje się na prawach 

obywateli europejskich, zgodnych z Kartą Praw Podstawowych, a także wspieranie grup narażonych 

na naruszenie swoich prawa (kobiet i dzieci), wspólne działania przeciw przemocy, zapobieganie 

używania narkotyków przez dostarczanie informacji oraz doradztwo oraz poprawa współpracy 

sądowej między państwami członkowskimi i odpowiednimi organami. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Nie sprecyzowano 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Beneficjentami programu są władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje 

edukacyjne, kulturalne i innych, które realizują projekty non-profit, zgodne z priorytetami programu. 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Komisja Europejska 

DG Justice 

B-1049 BRUSSELS 

 

Wnioski składana poprzez system PRIAMOS – 

www.ec.europa.eu/priamos/register%28bD1lbiZjPTEwMA==%29/start.htm 

  

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu 
www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/wai/funding_intro_en.htm 
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3.1.10. Program Region Morza Bałtyckiego 

Atrakcyjne i konkurencyjne miasta i regiony 

 

Cele programu 

Zapewnienia współpracy regionów metropolitalnych, miast i obszarów wiejskich do udostępniania i 

wykorzystania wspólnych potencjałów, które zwiększą tożsamości i atrakcyjności regionu Morza 

Bałtyckiego dla mieszkańców i inwestorów. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach projektu można realizować następujące działania, mające na celu: 

1. wzmacnianie rozwoju regionów metropolitalnych, miast i obszarów miejskich jako motorów 

rozwoju gospodarczego 

2. strategiczne wsparcie zintegrowanego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego i spójności 

społeczno-gospodarczej i terytorialnej 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wśród wnioskodawców uprawnionych do aplikowania o dotacje należy wymienić krajowe (rządowe), 

regionalne lub lokalne władze, organy prawa publicznego (np. ośrodki badawcze i instytucje 

szkoleniowe), stowarzyszenia tworzone przez jedną lub kilka władz regionalnych lub lokalnych, 

stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu, organy 

ustanowione na mocy prawa publicznego lub prywatnego w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w 

interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego lub handlowego, oraz posiadającej 

osobowość prawną (np. prywatne organizacje non-profit). 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Baltic Sea Region Programme 2007-2013 
Joint Technical Secretariat 
Investitionsbank Schleswig-Holstein 
Grubenstraße 20 
18055 Rostock, Germany 

info@eu.baltic.net 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu www.eu.baltic.net 
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3.1.11. Program dla Europy Środkowej 

Zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów 

 

Cele programu 

Wzmacnianie policentrycznych struktur osadniczych, poprawa jakości życia oraz promowanie 

zrównoważonego rozwoju miast i regionów. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach projektu można realizować następujące działania: 

- rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej 

- przeciwdziałanie terytorialnym skutkom zmian demograficznych i społecznych 

- wykorzystywanie zasobów kulturalnych do podniesienie atrakcyjności miast i regionów 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dofinansowanie mogą aplikować krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne, instytucje 

publiczne, takie jak stowarzyszenia rozwoju regionalnego oraz instytucje prywatne, w tym prywatne 

firmy posiadające osobowość prawną. 

 

W projekcie powinno wziąć udział co najmniej trzech partnerów finansowych, z co najmniej trzech 

krajów i w tym co najmniej dwóch z regionu Europy Środkowej. 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
CENTRAL EUROPE Programme 
Joint Technical Secretariat 
Museumstrasse 3/A/III 
A-1070 Vienna 
Tel:  +43 (0) 1 4000 - 76142 
info@central2013.eu 
 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu www.central2013.eu 
lub u pani Moniki Strojeckiej-Gevorgyan w Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament 
Współpracy Terytorialnej przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach (tel: 32 253 90 08,  
monika.strojecka-gevorgyan@mrr.gov.pl) 
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3.1.12. Program Południowy Bałtyk 

2.4. Lokalne inicjatywy obywatelskie 

 

Cele programu 

Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania 

zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W programie można realizować następujące działania: 

1. wspólne przedsięwzięcia angażujące lokalne społeczności, instytucje i struktury 

administracyjne, media oraz organizacje pozarządowe 

2. konferencje, seminaria szkoleniowe i wizyty studyjne w celu wymiany dobrych praktyk w 

specyficznych dziedzinach 

3. tworzenie i rozwój trwałych sieci między organizacjami pozarządowymi w specyficznych 

dziedzinach 

4. przygotowanie transgranicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych w perspektywie 

wieloletniej 

5. przygotowanie projektów pilotażowych i innowacyjnych projektów koncentrujących się na 

wspólnych wartościach, takich jak dobre zarządzanie, wymianę dobrych praktyk, 

promowanie równości płci itp. 

6. wspólne działania w celu stworzenia stabilnych warunków rozwoju społeczności wiejskich i 

małych miejscowości, w tym wspólnych transgranicznych struktur współpracy 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje mogą wnioskować władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia, 

organizacje pozarządowe (NGO), szkoły, uniwersytety i instytucje B + R; instytucje wspierające/ 

promujące zrównoważony rozwój, innowacje i przedsiębiorczość oraz inne instytucji publicznych 

wspierające i promujące zrównoważony rozwój. 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu. Następne zaproszenie do składania wniosków pojawi się  
21 października 2010 z terminem składania wniosków 17 grudnia 2010 r. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Wspólny Sekretariat Techniczny 
Rzeźnicka 58 
80-822 Gdańsk 
Tel:  58 761 00 30 
southbaltic@southbaltic.eu  

 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu www.en.southbaltic.eu 
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3.1.13. Litwa-Polska-Rosja 

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, 

zarządzania i możliwości edukacyjnych 

 

Cele programu 

Rozwój transgranicznych procesów rozwojowych 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Nie sprecyzowano 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Beneficjentami programu są władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje 

edukacyjne i kulturalne i inne instytucje, które realizują projekty non-profit, zgodne z priorytetami 

programu. 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu.  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Departament Współpracy Terytorialnej 
Wspólny Sekretariat Techniczny 
Ul. Wspólna 2/4 

 00-926 Warszawa 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od pani Moniki Cholewczyńskiej (tel: 58 326 16 83, 
m.cholewczynska@woj-pomorskie.pl). 
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3.1.14. Partnerstwo Transgraniczne 

 
Cele programu 
Celem programu jest poprawa komunikacji społecznej oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej 
mieszkańców, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z Polski oraz z państw EOG/EFTA 
(Norwegia, Islandia, Lichtenstein), państw Basenu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, 
Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy), jak również ze wschodnimi sąsiadami Polski/Unii Europejskiej. 
Ponadto celem bezpośrednim programu jest promocja kontaktów międzynarodowych na poziomie 
regionalnym i lokalnym, integracja polskiego trzeciego sektora z europejskimi organizacjami 
prowadzącymi projekty transgraniczne, wypracowanie wspólnych celów i modeli działania w 
projektach transgranicznych oraz poszerzenie zrozumienia i współdziałania organizacji 
pozarządowych z Polski, krajów EOG/EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz państwa Basenu 
Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy) w projektach na rzecz 
wschodnich sąsiadów Polski/Unii Europejskiej. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach programu mogą być finansowane projekty regionalne i lokalne zawierające takie działania 
jak:  

1. konferencje 
2. seminaria 
3. warsztaty (np. szkolenia dla pracowników administracji rządowej) 
4. wizyty studyjne lub staże 
5. kampanie promocyjne 
6. targi wiedzy 
7. tworzenie stron internetowych  
8. tworzenie i wydanie publikacji (w tym foldery, broszury, materiały informacyjne). 

 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Wnioskodawcami mogą być wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną zarejestrowane na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu w art. 3 
Ustawy z dnia 24.04.2003 roku „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (z późn. zm.). 
 
Terminy składania wniosków będą ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne 
Program Partnerstwa Transgranicznego 
ul. Świeradowska 43 
02-662 Warszawa 
 
Tel: 22 392 76 86 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.partnerstwo-
transgraniczne.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=53 oraz w 
siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie u pana Michała Ners (tel: 22 392 76 86,  
mners@partnerstwo-transgraniczne.org.pl) lub u pani Magdaleny Dębkowskiej (tel: 22 392 76 88, 
mdebkowska@partnerstwo-transgraniczne.org.pl). 
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Oprócz wszystkich programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz stałych zaproszeń do 

składania wniosków, wiele funduszy jest rozdzielanych poprzez jednorazowe zaproszenia do 

składania wniosków. Niektóre akcje programu Młodzież w Działaniu (np. 3.2 czy 4.6) nie mają stałych 

celów, terminów i innych kryteriów. Tego typu jednorazowe zaproszenia do składania wniosków 

można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm. 

Warto zwrócić też uwagę na nową inicjatywę Partnerstwa Wschodniego w ramach, którego będzie 

można otrzymać środki m.in. na wsparcie wspólnych przedsięwzięć kulturalnych. 

Kolejną możliwością otrzymania dofinansowania na projekt jest Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego. Aktualnie nie ma w harmonogramie na 2010 nie ma już zaplanowanych 

nowych konkursów w których można by wnioskować o wsparcie projektów młodzieżowych. 

Najbardziej odpowiednim wydaje się priorytet 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i 

kultury. 

Także w programie Kapitał Ludzki można znaleźć priorytet wiążący się z wsparciem młodzieży. Jest to 

poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

Następne konkursy planowane są na 2011 rok. 

 

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 

Z harmonogramu Mechanizmów Finansowych wynika, że program rozpocznie się w połowie 2011 

roku. Budżet programu dla Polski wynosi 578 milionów euro. Więcej informacji na stronie: 

http://www.eog.gov.pl. 
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Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę wszystkie przeanalizowane w tym raporcie programy to właśnie grupa programów 

europejskich jest najbardziej różnorodna. Fundusze Europejskie dają możliwość zrealizowania małych 

projektów młodzieżowych z budżetem wysokości kilkuset euro, jak i dużych międzynarodowych 

projektów z paro milionowym budżetem. Wszystkie programy zostały zaprojektowane w ten sposób 

aby zrealizować konkretną politykę europejską np. program Młodzież w Działaniu jest praktyczną 

implementacją europejskiej polityki młodzieżowej. Kolejną charakterystyczną cechą funduszy 

europejskich jest Wieloletnia Perspektywa Finansowa. Perspektywa Finansowa jest to ogólny zarys 

wydatków UE w perspektywie średnioterminowym. Konsekwencją tego faktu jest stabilność 

programów w czasie i możliwość realizacji projektów dłuższych niż rok. Obecnie (2010 rok) 

znajdujemy się w perspektywie finansowej 2007-2013. W przeszłości można było zaobserwować 

znaczące zmiany w funduszach europejskich po zmianie perspektywy finansowej, dlatego też można 

się spodziewać że po 2013 w obecnych programach nastąpią duże zmiany.  

Ważnym aspektem w projektach europejskich jest współpraca pomiędzy państwami członkowskimi 

UE. Większość programów wymaga posiadania partnera zagranicznego aby wnioskować o fundusze, 

aczkolwiek nie jest to generalna zasada. Programy europejskie są też co do zasady bardziej elastyczne 

i dają większe możliwości niż pozostałe programy przeanalizowane w tym raporcie. 

Wyróżnić można dwa modele zarządzania programami europejskimi: model zcentralizowany i 

zdecentralizowany. W modelu zcentralizowanym instytucja zarządzając zarządza programem dla 

wszystkich państw Wspólnoty, natomiast w zdecentralizowanym w każdym kraju jest osobna 

instytucja zarządzająca. W modelu zcentralizowanym zasady są takie same dla każdego kraju1 a w 

zdecentralizowanym zasady mogą się różnić pomiędzy krajami. 

Unia Europejska kładzie też duży nacisk na informowanie na temat swoich programów. Większość 

programów ma swoje punkty informacyjne lub nawet sieci takich punktów w każdym kraju. Ogólne 

zasady można znaleźć także w Internecie i w punktach informacyjnych Europe Direct. 

Istnieje także specjalna sieć informacyjna dla młodzieży – Eurodesk, w której młodzi ludzie mogą 

uzyskać informacje o wszystkich możliwościach jakie daje im UE. Eurodesk pomaga także w 

znalezieniu partnerów do projektów międzynarodowych. 

W opinii autorów środki europejskie są największą szansą na realizacje projektów młodzieżowych ze 

względu na skalę i możliwości programów.  

                                                           
1
 Czasem są jednak wyjątki np. Francja i jej terytoria zamorskie  
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3.2. Środki Krajowe 

3.2.1. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Cele programu 

Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków 

wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w 

ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk 

publicznych. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Doprecyzowane co roku w zaproszeniu do składania wniosków 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne oraz spółdzielnie socjalne. 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu.  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Ul. Nowogrodzka 1/3/5  

00-513 Warszawa 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.pozytek.gov.pl lub w Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie. 
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3.2.2. Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży 

 
Cele programu 
Celem konkursu jest zachęcenie polskiej młodzieży do nawiązywania europejskiej współpracy i 
wymiany doświadczeń na arenie międzynarodowej. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Dotacje mogą uzyskać projekty związane z tematyką podaną poniżej: 
 

9. W przypadku nawiązanie partnerstwa z krajami sąsiednie nie będącymi państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami Partnerstwa Wschodniego: 

- projekty promujące ideę wolontariatu 
- projekty wynikające z nowonawiązanej współpracy z organizacjami pozarządowymi/szkołami z tych 
krajów 
- projekty wpisujące się w ideę Roku Historii Najnowszej 
- projekty prowadzące do zacieśniania współpracy polskiej i ukraińskiej młodzieży w kontekście 
przygotowań do EURO 2012 
 

10. W przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej 
- projekty realizujące założenia strategii UE na rzecz młodzieży 
- projekty angażujące dzieci i młodzież ze środowisk defaworyzowanych 
- projekty obejmujące uczestnictwo dzieci i młodzieży z krajów Grupy Wyszehradzkiej 
- projekty promujące ideę wolontariatu 
 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań może być młodzież w wieku szkolnym. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze 
 
Terminy składania wniosków: pierwsza połowa roku (terminy będą podane na stronie Ministerstwa). 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Departament Komunikacji 
al. J. Ch. Szucha 25 
00-918 Warszawa 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.men.gov.pl oraz w 
siedzibie Ministerstwa u pani Aleksandry Karlińskiej (tel: 22 347 48 45 lub pod adresem e-mail: 
 aleksandra.karlinska@men.gov.pl). 
 
Uwaga! Program nie finansuje współpracy z Niemcami i Litwą. Oferty dotyczące współpracy z 
Niemcami należy kierować do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), współpracy z 
Litwą do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży). 
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3.2.3. Edukacja kulturalna 

 
Cele programu 
Celem programu jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz rozwijanie u nich ekspresji twórczej i 
kreatywności, a także wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
O dotacje z Ministerstwa mogą ubiegać się projekty: 

1. interdyscyplinarne (wykorzystujące różne formy ekspresji artystycznej) projekty edukacyjne 
skoncentrowane wokół przewodniego tematu lub problemu, prowadzone w ramach 
innowacyjnych form działania (m.in. instalacje, warsztaty twórcze, akcje, happeningi) 

2. edukacyjne skoncentrowane na jednej dziedzinie sztuki, zbudowane z różnorodnych działań 
artystycznych rozwijających kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności przez 
beneficjentów działań 

3. edukacyjno-animacyjne tworzone we współpracy ze społecznością lokalną, odwołujące się do 
specyfiki tej społeczności oraz do jej symboliki 

4. międzypokoleniowe oparte na współdziałaniu przedstawicieli różnych grup wiekowych 
 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe, 
samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego, a także teatrów oper, filharmonii) oraz podmioty gospodarcze 
działające w sferze kultury. 
 
Terminy składania wniosków  
Wniosek musi zostać dostarczony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 31 marca 
lub do 30 listopada.  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 
 
Tel: 22 421 01 00 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mkidn.gov.pl  oraz w 

siedzibie Ministerstwa w Warszawie u pani Małgorzaty Kurek (tel.: 22 421 02 85,  

mkurek@mkidn.gov.pl) lub u pani Anny Wotlińskiej  (tel.: 22 421 05 02, awotlinska@mkidn.gov.pl). 
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3.2.4. Kultura polska za granicą – Ochrona dziedzictwa kulturowego za  granicą 

 
Cele programu 
Głównym celem programu jest dokumentowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poza granicami 
kraju.  
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, które swoim zakresem obejmują następujące działania: 

1. rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub związanych 
z Polską i znajdujących się poza granicami kraju 

2. rewaloryzacja, konserwacja, ochrona i zachowanie zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci 
narodowej poza granicami kraju 

3. dokumentowanie utraconego i rozproszonego za granicą polskiego dziedzictwa kulturowego 
(w tym badania naukowe, kwerendy biblioteczne, archiwalne i inwentaryzacja) 

4.  promowanie badań naukowych nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju 
5. upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem 

narodowym poza granicami kraju 
6. pomoc instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów 

Polskich na Zachodzie oraz innym instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, 
prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego poza granicami kraju 

 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są państwowe i samorządowe instytucje kultury, 
archiwa państwowe, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. 
 
Terminy składania wniosków 
Wniosek musi zostać dostarczony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
do 31 marca lub do 30 listopada. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Departament Dziedzictwa Kulturowego 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mkidn.gov.pl oraz w 
siedzibie Ministerstwa w Warszawie u pani Krystyna Sałańskiej (tel.: 22 421 05 69, 
ksalanska@mkidn.gov.pl). 
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3.2.5. Miłosz 2011 – Promesa 

 
Cele programu 
Celem programu jest promocja kultury polskiej poprzez działania związane z osobą i twórczością 
Czesława Miłosza w kraju i zagranicą oraz przygotowanie i realizacja programu obchodów Roku 
Miłosza 2011. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
O dotację mogą się ubiegać wnioski, zawierające następujące działania: 

1. najważniejsze wydarzenia kulturalne organizowane w kraju i za granicą popularyzujące 
wiedzę o Czesławie Miłoszu, w tym: festiwale, konkursy, wystawy, seminaria, konferencje, 
wyjazdy studyjne, publikacje książkowe i internetowe 

2. tworzenie dzieł inspirowanych osobą i twórczością Czesława Miłosza, w tym: utwory 
muzyczne, sceniczne, literackie, plastyczne, filmowe oraz projekty multimedialne i 
informatyczne 

3. projekty promujące osobę i twórczość Czesława Miłosza i Rok Miłosza 
 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotację mogą ubiegać się państwowe i samorządowe instytucje kultury,  organizacje pozarządowe, 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sferze kultury oraz  publiczne i niepubliczne szkoły  
i uczelnie artystyczne. 
 
Termin składania wniosków upływa 30 września 2010r. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Instytut Książki  
ul. Szczepańska 1 
31-011 Kraków 
 
Tel: 12 433 70 40 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mkidn.gov.pl  oraz w 

siedzibie Ministerstwa w Warszawie u p. Anny Figa (Tel:  12 433 70 40, a.figa@instytutksiazki.pl) lub u 

p. Anny Tusiewicz (tel.: 12 433 70 42, a.tusiewicz@instytutksiazki.pl). 
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3.2.6. Polska Prezydencja 2011 – Promesa 

 
Cele programu 
Głównym celem programu jest promocja i prezentacja historycznych i aktualnych wartościowych 
zjawisk i tendencji w polskiej kulturze w ramach programu kulturalnego Przewodnictwa Polski w 
Radzie UE w II połowie 2011 roku. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach programu grantodawca może współfinansować następujące działania:  

1. znaczące wydarzenia kulturalne odbywające się za granicą, promujące i prezentujące 
dokonania polskiej kultury w różnych jej dziedzinach i odpowiadające na trendy artystyczne 
panujące w danym kraju m.in.: festiwale, koncerty, przeglądy, prezentacje filmowe, 
spektakle, wystawy, projekty interdyscyplinarne 

2.  wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości w kluczowych 
przedsięwzięciach międzynarodowych (festiwalach, koncertach, wystawach, tournee 
artystycznych i warsztatach artystycznych) odbywających się przynajmniej w jednym ze 
wskazanych miast  

3. Projekty interdyscyplinarne umiejscowione w przestrzeni publicznej wskazanych miast, 
wykorzystujące różne formy ekspresji artystycznej, prowadzone w ramach innowacyjnych 
form działania (m.in. instalacji, akcji, happeningów), realizowane poza kontekstem muzeów  
i galerii 

4.  zadania odbywające się we wskazanych miastach, tematycznie powiązane z wiodącymi 
projektami programu kulturalnego polskiej Prezydencji zatwierdzonych 5 stycznia 2010 r.  
 

Wiodące wydarzenia artystyczne w ramach zgłoszonych do dofinansowania projektów muszą 
odbywać się przynajmniej w jednej z niżej wymienionych stolic: Bruksela, Berlin, Paryż, Londyn, 
Madryt, Kijów, Mińsk, Moskwa, Pekin, Tokio. 
 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotację są: państwowe i samorządowe instytucje kultury, 
organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie kultury oraz 
publiczne i niepubliczne szkoły wyższe i uczelnie artystyczne. 
 
Termin składania wniosków upływa 30 września 2010r. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Instytut Adama Mickiewicza  
ul. Mokotowska 25 
00-560 Warszawa 
Tel: 22 44 76 100, 22 625 70 23  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 

www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-

2011/prezydencja.php oraz w siedzibie Ministerstwa w Warszawie u p. Natalii Dzieduszyckiej  

(tel.: 22 447 61 00, ndzieduszycka@iam.pl) lub u p. Małgorzaty Ustymowicz (tel.:  22 447 61 29, 

mustymowicz@iam.pl). 
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3.2.7. Wydarzenia artystyczne 

 

Cele programu 

Celem programu jest promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w 
polskiej i światowej kinematografii, kulturze muzycznej, teatrze i tańcu jak również w obszarze 
współczesnych sztuk wizualnych oraz stwarzanie warunków do rozwoju literatury i wydawania 
wartościowych czasopism.  
 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Grantodawca może współfinansować działania mające na celu rozwój i promocję szeroko rozumianej 

kultury, w tym: festiwale, przeglądy, koncerty, konkursy, wystąpienia muzyczne i teatralne, wystawy, 

kursy mistrzowskie, krajowe i międzynarodowe warsztaty, instalacje, happeningi, interdyscyplinarne 

projekty, publikacje (książki i filmy dokumentalne, czasopisma kulturalne) oraz zakup obiektów i 

elementów sztuki współczesnej w celu utworzenia reprezentatywnej kolekcji sztuki współczesnej, ich 

prezentacji i popularyzacji. 

Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotację mogą ubiegać się lokalne instytucje kulturalne (z wyjątkiem placówek prowadzonych przez 
ministra i lokalne jednostki samorządowe), organizacje pozarządowe, a także podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą w sferze kultury. 
 
Terminy składania wniosków  

Wniosek musi zostać dostarczony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
do 31 marca lub do 30 listopada.  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 
 
Tel: 22 421 01 00 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.mkidn.gov.pl  oraz w 

siedzibie Ministerstwa w Warszawie. 
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3.2.8. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu obronności 

 
Cele programu 
Celem programu jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach konkursu można uzyskać dotacje na: 

1. różnorodne formy aktywności kierowane zarówno do małych grup odbiorców np. szkolenia 
specjalistyczne oraz zawody sportowo-obronne, jak i mające charakter masowy np. 
uroczystości patriotyczno-wojskowe, festyny, rekonstrukcje historyczne 

2. projekty mające na celu promocję obronności oraz budowę wizerunku Sił Zbrojnych RP (także 
poza granicami kraju), upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego, nabywanie oraz 
doskonalenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie obronności, w tym szkolenia w 
specjalnościach przydatnych w Siłach Zbrojnych RP, szkolenia ogólnowojskowe młodzieży  
i żołnierzy rezerwy. 

 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Terminy składania wniosków będą ogłoszone na stronie grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON 
al. Niepodległości 218 
00-911 Warszawa 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON 

pod numerami tel: 22 684 01 42, 22 684 01 75 i 22 684 01 93. 
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3.2.9. Edukacja Rozwojowa 

 

Cele programu 

Podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów 

rozwoju na świecie oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Doprecyzowane co roku w zaproszeniu do składania wniosków 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wszystkie uprawnione podmioty wymienione w Ustawie o działalności Pożytku Publicznego i 

Wolontariacie. 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu.  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Departament Współpracy Rozwojowej 

Ul.  J. Ch. Szucha 23 
00-580 Warszawa 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.msz.gov.pl lub u Pani Joanny Popławskiej pod 
numerem telefonu 22 523 83 04 
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3.2.10. Edukacja Ekologiczna 

 

Cele programu 

Celem programu jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu 

świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa oraz profilaktyka 

zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości 

środowiska. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Doprecyzowane co roku w zaproszeniu do składania wniosków. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wszystkie uprawnione podmioty wymienione w Ustawie o działalności Pożytku Publicznego i 

Wolontariacie. 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu. Kolejny nabór planowany na listopad 2010 r. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Ul.  Konstruktorska 3a 
02-673 Warszawa 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ lub w Departamencie Edukacji Ekologicznej pod numerami 
telefonu: 
22 459 05 94 
22 459 02 65  
22 459 07 50 
22 459 02 19 
22 459 02 57 
22 459 03 54 
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3.2.11. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 

 

Cele programu 

Celami programu jest kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych, inspirowanie 

młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne 

zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu 

wspólnej historii i we współczesnych relacjach, a także stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla 

skuteczniejszego wspierania wymian młodzieży. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach Funduszu dotacje mogą otrzymać różnorodne działania w zależności od formatu 

programu. 

Format 1. obejmuje takie projekty, jak: 

1. wymiany młodzieży polskiej i litewskiej 

2. seminaria i szkolenia, których celem jest wymiana oraz rozpowszechnianie przykładów dobrej 

praktyki między polskimi i litewskimi organizacjami realizującymi politykę młodzieżową i 

pracującymi z młodzieżą 

 

Format 2. obejmuje: 

1. projekty przygotowane i prowadzone przez organizacje inspirujące wymiany i inne inicjatywy 

młodzieży polskiej i litewskiej 

2. imprezy, spotkania i inne inicjatywy młodych ludzi z Polski i Litwy 

3. projekty informacyjne, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej, 

propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się młodzieży polskiej i litewskiej 

4.  publikacje mające na celu zbliżenie między narodami Polski i Litwy 

 

Kto może uczestniczyć? 

Młodzież w wieku 13-30 lat. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą. Według formy prawnej 

mogą to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe. 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu. Kolejny nabór planowany 2011 r. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Ul. Mokotowska  43 
00-551 Warszawa 
Tel:  22 46 31 419 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.plf.org.pl lub u pani Emilii Miłoń - 
emilon@frse.org.pl 
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3.2.12. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

 
Cele programu 
Głównym celem programu jest integracja młodych ludzi z Polski i z Niemiec. Dzięki działaniom 
finansowanym w ramach programu, młodzież obu narodów otrzymuje możliwość poznania 
mieszkańców i kultury kraju sąsiedzkiego, nawiązania przyjaźni i przezwyciężania dzielących ją 
uprzedzeń.  
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach projektu grantodawca może sfinansować: 

1. polsko-niemieckie spotkania młodzieży  
2. koncerty 
3. wystawy 
4. warsztaty 
5. podróże do miejsc pamięci 
6. praktyki w kraju sąsiada 
7. programy specjalistyczne dla organizatorów wymiany  
8. wydanie publikacji na różnych nośnikach i w różnych formatach, odnoszących się ściśle do 

wymiany młodzieży (w tym książki, DVD, strony internetowe). 
 
Kto może uczestniczyć? 
Uczestnikami działań może być młodzież od 12 do 26 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się możliwość uczestniczenia osób młodszych). 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotacje mogą aplikować szkoły, stowarzyszenia, instytucje publiczne, organizacje pożytku 
publicznego, osoby prywatne oraz indywidualni uczniowie i studenci. 
 
Uwaga! W przypadku organizowania wymiany szkolnej partnerem po stronie niemieckiej musi być 
szkoła, natomiast w przypadku wymiany pozaszkolnej partnerem niemieckim może być 
stowarzyszenie, instytucja publiczna, organizacja pożytku publicznego lub osoba prywatna. Po stronie 
polskiej może to być także szkoła. 
 
Terminy składania wniosków 
Nie ma ściśle określonych terminów naboru wniosków. Wnioski muszą zostać dostarczone do 
siedziby grantodawcy przynajmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
W zależności od planowanych działań i zaangażowanych partnerów wnioski należy wysłać do 
Warszawy lub do Poczdamu. 
 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
ul. Alzacka 18 

03-972 Warszawa 
 

Tel: 22 518 89 10 

biuro@pnwm.org  

Deutsch-Polnisches Jugendwerk 
Förderreferat 
Friedhofsgasse 2 
14473 Potsdam 
Tel: +49 331 284 79 0 
buero@dpjw.org  

 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.dpjw.org/?language=pl oraz w siedzibie PNWM w Warszawie. 
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3.2.13. Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 

 
Cele programu 
Głównym celem programu jest integracja młodych ludzi z Polski i z Ukrainy oraz zmiana postawy  
i nastawienia do siebie nawzajem wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej. Dzięki spotkaniom młodzież 
będzie rozwinąć poczucie wspólnoty historycznej i współczesnej wspólnoty celów i zadań stojących 
przed Polską i Ukrainą. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach Programu przewidziano współfinansowanie projektów obejmujących pobyt grup polsko-
ukraińskich w Polsce lub na Ukrainie, umożliwiający wzajemne poznanie kultury oraz historii obydwu 
narodów. 
 
Kto może uczestniczyć? 
Uczestnikami projektów może być młodzież od 12 do 18 lat. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Podmiotami mogącymi ubiegać się o współfinansowanie projektów są: szkoły, samorządowe 
instytucje kultury prowadzące zajęcia z młodzieżą oraz organizacje pozarządowe. 
 
Terminy składania wniosków publikowane są na stronie internetowej grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Narodowe Centrum Kultury 
ul. Senatorska 12 
00-082 Warszawa 
 
Tel.: 22 210 01 00 
nck@nck.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.nck.pl/index/view/id/385/permalink/o-programie/type oraz w siedzibie NCK w Warszawie. 
 
Uwaga! Na każdą dziesiątkę uczestników powinien przypadać 1 opiekun. Ponadto w każdym 
projekcie powinien brać udział tłumacz. 
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Podsumowanie 

Środki krajowe są drugą w kolejności grupą funduszy jeśli chodzi o możliwość realizacji 

projektów młodzieżowych. Środki rozdzielane są na podstawie Ustawy o Działalności Pożytku 

Publicznego i Wolontariacie. Ustawa precyzuje ogólne cele na jakie może zostać przyznana 

dotacja państwowa, a także ogólne zasady przeprowadzania konkursów ofert. 

Wszystkie programy państwowe mają formę jednorazowych ogłoszeń o konkursie ofert z 

jednym tylko wyjątkiem w postaci Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

z perspektywą finansową 2009-2013. W niniejszym Przewodniku przeanalizowaliśmy tylko te 

konkursu ofert, które powtarzały się corocznie lub też wciąż istnieje możliwość aplikowania 

do nich. 

Ogólnie rzecz ujmując jest prościej otrzymać dotację z krajowych źródeł, ale kwoty 

dofinansowania są znacząco niższe niż w programach europejskich. Najwyższe granty 

oscylują wokół kilkuset tysięcy złotych. W większości przypadków istnieje konieczność 

posiadania finansowego wkładu własnego w realizowany projekt.  

Polski rząd współfinansuje także trzy dwustronne programy współpracy młodzieżowej z 

Ukrainą, Litwą i Niemcami. 
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3.3. Środki lokalne i regionalne 

3.3.1. Kultura, Sztuka i Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Cele programu 

Wzmacnianie różnorodności oferty kulturalnej w mieście Gdańsku. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach projektu o dotację mogą się ubiegać projekty charakteryzujące się następującą tematyką: 

1. edukacja kulturalna i upowszechnienie kultury 

2.  wspieranie przedsięwzięć kulturotwórczych 

3. wspieranie działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości regionalnej - 

kaszubskiej i pomorskiej oraz mniejszości narodowych i etnicznych 

4.  wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwijaniem wolontariatu kulturalnego 

5.  organizowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze międzynarodowym 

 

Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań mogą być wszyscy mieszkańcy Gdańska. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wszystkie uprawnione podmioty wymienione w Ustawie o działalności Pożytku Publicznego i 

Wolontariacie, mające siedzibę w Gdańsku lub działające na rzecz mieszkańców Gdańska. 

 

Terminy składania wniosków: 

Informacje o naborze można znaleźć na stronie internetowej programu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Biuro Prezydenta ds. Kultury 
Nowe Ogrody 8/12 
80-803 Gdańsk 
pokój  130 
 
Tel: 58 323 61 30 
bpk@gdansk.gda.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.gdansk.pl/organizacje,73.html 
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3.3.2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

Cele programu 

Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności sportu z uwzględnieniem promocji sportu. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Nie sprecyzowano. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań mogą być wszyscy mieszkańcy Gdańska. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wszystkie uprawnione podmioty wymienione w Ustawie o działalności Pożytku Publicznego i 

Wolontariacie. Mające siedzibę w Gdańsku lub działające na rzecz mieszkańców Gdańska. 

 

Terminy składania wniosków: 

Informacje o naborze można znaleźć na stronie internetowej programu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 
Długi Targ 39/40 
80-830 Gdańsk 
Pokój  410 
Tel:   58 526 81 00 
bpm@gdansk.gda.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.gdansk.pl/organizacje,73.html 
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3.3.3. Program współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi 2011 

 

Cele programu 

Celem programu jest m.in. wzrost aktywności społeczności lokalnych w dzielnicach, budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego, poprzez umacnianie w świadomości  gdańszczan poczucia 

odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję, zwiększanie udziału 

mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,  wzmacnianie merytoryczne i instytucjonalne 

organizacji, rozwój wolontariatu, wzmacnianie różnorodności oferty kulturalnej w mieście Gdańsku, 

zwiększenie udziału mieszkańców w procesie przygotowań do EURO 2012, poprawa jakości  

i efektywności świadczenia usług publicznych oraz pełniejsze  zaspokajanie potrzeb społecznych, 

zwiększenie zaangażowania mieszkańców w projekt Gdańsk i Metropolia ESK 2016. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Szczegółowe warunki i działania podane w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Mieszkańcy Gdańska 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wszystkie uprawnione podmioty wymienione w Ustawie o działalności Pożytku Publicznego  

i Wolontariacie. Mające siedzibę w Gdańsku lub działające na rzecz mieszkańców Gdańska. 

 

Terminy składania wniosków: 

Informacje o naborze można znaleźć na stronie internetowej programu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Wydział Spraw Społecznych 
Ul. 3 Maja 9 
Pokój 209 
Tel.: 58 323 68 98 
wss-ngo@gdansk.gda.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.gdansk.pl/organizacje,73.html 
lub u pani Iwony Herholz (tel: 58 323 67 47, i.herholz@gdansk.gda.pl) oraz u pani Anny Stefańskiej 

(tel: 58 323 67 38, a.stefanska@gdansk.gda.pl)  
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3.3.4. Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim 

 

Cele programu 

Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach programu grantodawca może współfinansować działania, mające na celu: 

1. wspieranie organizacji szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu regionalnym w sporcie 

dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, sportach motorowych i sportach zimowych 

2.  wspieranie organizacji imprez sportowych osób niepełnosprawnych 

3.  wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń, konferencji o 

zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz jubileuszy dotyczących 

związków i klubów sportowych 

4.  wsparcie realizacji programów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach: piłka 

ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, hokej na lodzie, 

szermierka. 

 

Działania te mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez organizację 

konkursów konferencji, szkoleń, warsztatów oraz wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych 

publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Mieszkańcy województwa pomorskiego. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wszystkie uprawnione podmioty wymienione w Ustawie o działalności Pożytku Publicznego i 

Wolontariacie. 

 

Terminy składania wniosków: 

Informacje na naborze można znaleźć na stronie internetowej programu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
Departamencie Edukacji i Sportu 
Okopowa 21/27 
 80-810 Gdańsk 
 
Informacji udziela p. Paweł Jęcek, p. Marzena Krefta z Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul.  Długi Targ 8-10 w Gdańsku, tel. 58 326 88 49 
lub tel. 58 326 88 56. 
 
Ogłoszenie o konkursie można znaleźć na stronie: 
www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/zamowienia/ogloszenia 
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3.3.5. Przeciwdziałania patologiom społecznym 

 

Cele programu 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przemoc domowa). 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach programu finansowanie można uzyskać na organizację i prowadzenie szkoleń i konferencji 

w zakresie profilaktyki problemów wynikających z uzależnień oraz przemocy, w tym:  

1. szkolenia na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) 

2. przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, w zakresie wdrażania metod wczesnej diagnozy i 

krótkich interwencji wobec nadużywających alkoholu pacjentów i udzielanie im podstawowej 

opieki zdrowotnej 

3. podejmowania interwencji w sytuacjach sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i 

spożywania alkoholu w miejscach publicznych 

 

Kto może uczestniczyć? 

Mieszkańcy województwa pomorskiego. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wszystkie uprawnione podmioty wymienione w Ustawie o działalności Pożytku Publicznego i 

Wolontariacie. 

 

Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie grantodawcy.  

 
Gdzie należy składać wnioski? 
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego, 
 ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 
w godz. 7.45-15.45 
 
Informacji udziela p. Agata Wyrobek – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku tel. 58 326 85 67 
 
Ogłoszenie o konkursie można znaleźć na: 
www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/zamowienia/ogloszenia 
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3.3.6. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

 

Cele programu 

Celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży letniego wypoczynku. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Minimalnie 7 dniowe stałe formy wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 

 

Kto może uczestniczyć? 

Mieszkańcy województwa pomorskiego. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wszystkie uprawnione podmioty wymienione w Ustawie o działalności Pożytku Publicznego i 

Wolontariacie. 

 

Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 

 
Gdzie należy składać wnioski? 
Sekretariat Wydziału Organizacji i Pragmatyki 
Kuratorium Oświaty 
Ul. Wały Jagiellońskie 24  
80-853 Gdańsk 
 
Więcej informacji na stronie bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=159 
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Podsumowanie 

Do grupy lokalnych i regionalnych grantodawców wspierających projekty młodzieżowe 

zaliczamy Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz 

Kuratorium Oświaty. Głównym celem lokalnych i regionalnych programów jest współpraca 

władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w realizacji 

zadań publicznych samorządu.  

Pozytywnie w tej grupie wyróżnia się Miasto Gdańsk, które na swoich stronach 

internetowych (w ostatnim kwartale roku) publikuje harmonogram konkursów grantowych. 

Tak jak w przypadku programów krajowych środki lokalne i regionalne rozdzielane są na 

podstawie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie. Dodatkowo 

beneficjenci działań muszą pochodzić z wyznaczonego rejonu geograficznego np. z miasta 

lub województwa. 

Wysokość dofinansowania w tych konkursach jest relatywnie mała, ale dzięki temu ilość 

dofinansowanych projektów jest większa. Programy lokalne i regionalne są bardzo dobrym 

miejscem do realizacji projektów młodzieżowych o wymiarze lokalnym. 
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3.4. Środki prywatne 

3.4.1. Aktywna Wiosna 

 

Cele programu 

Celem programu jest zaktywizowanie młodzieży na rzecz działalności w społecznościach lokalnych. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Nie sprecyzowane. Projekty muszą być ciekawe i oryginalne oraz aktywizować środowisko lokalne. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Młodzież w wieku 22-35 lat. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wnioskodawcami uprawnionymi do składania wniosków są organizacje pozarządowa (grupa 

tworząca podmiot prawny np. stowarzyszenie, fundacja), grupy nieformalne (czyli nie stanowiące 

podmiotu prawnego – w tym przypadku wymagana jest współpraca z zarejestrowaną organizacją 

pozarządową, tzw. organizacją wspierającą, która przejmie opiekę nad wnioskodawcami i będzie 

odpowiedzialna za kwestie finansowe związane z projektem).  

 

Terminy składania wniosków: I kwartał każdego roku. 

 
Gdzie należy składać wnioski? 
FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE 
ul. Podchorążych 83/ 4 
00-722 Warszawa 
Tel: 22 840 83 40 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.aktywnawiosna.pl lub u p. Magdaleny Magdy 
(tel.: 22 84 08 340, m.magda@jsprobono.pl) 
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3.4.2. Fundacja Konrada Adenauera  

 

Cele programu 

Program ukierunkowany jest na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umacniania 

reprezentatywnej demokracji, integrację Polski z Unią Europejską oraz pobudzanie debaty politycznej 

i społecznej dotyczącej wartości, odpowiedzialności obywatelskiej i kultury pamięci. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach projektów można uzyskać dofinansowanie na organizację konferencji, seminariów, 

warsztatów. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Nie sprecyzowano. 

 

Terminy składania wniosków upływa 30 listopada (każdego roku). 

 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce 
Ul. J. Dąbrowskiego 56 
02-561 Warszawa 
Tel. 22 845-9330 
kas@kas.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.kas.de/polen/pl/pages/3417/ lub u pana Falk 
Altenberger: falk.altenberger@kas.pl  
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3.4.3. Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) 

 

Cele programu 

Fundacja wspiera takie inicjatywy, w których widać indywidualne podejście do dzieci mające na celu 

wskazywanie młodym ludziom pozytywnych wzorców, uczenie dzieci wrażliwości społecznej, 

aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za siebie, za innych, za swoją Ojczyznę. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Fundacja rekomenduje: 

1. organizowanie lub finansowanie indywidualnych lub grupowych kursów: językowych, 

muzycznych, artystycznych, komputerowych, sportowych, logopedycznych 

2.  zakup sprzętu oraz materiałów do wyposażenia placówek (np. gry edukacyjne, sprzęt 

sportowy) 

3.  wycieczki edukacyjne (do 3 dni) 

4.  szkolenia dla pracowników i wolontariuszy (np. dot. metod pracy z dziećmi, motywowania, 

pracy z dziećmi z zespołem ADHD itp.) 

5.  konsultacje z psychologami, specjalistami, logopedami itp. 

6.  porady prawne 

 

Kto może uczestniczyć? 

Dzieci i młodzież. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad 

dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie 

placówki, czyli organizacje pozarządowe,  świetlice środowiskowe,  urzędy gminne, parafie, szkoły,  

a także Rodzinne Domy Dziecka. 

 

Terminy składania wniosków: 

Harmonogram programu ustalany jest na każdy rok i powiązany jest z takimi okolicznościami jak 
Dzień Dziecka, początek roku szkolnego czy Boże Narodzenie. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. 
Ul. Grzybowska 5a 
00-132 Warszawa 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.bdu.bzwbk.pl/14016 lub w najbliższym 
oddziale BZ WBK. 
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3.4.4. Be The Change! 

 

Cele programu 

Wspieranie młodych ludzi działających na rzecz społeczności lokalnej 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Projekt musi spełniać przynajmniej jeden z 8 Milenijnych Celów Rozwojowych.  

 

Kto może uczestniczyć? 

Dzieci i młodzież do 25 roku życia. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Wnioski składane są indywidualnie przez osoby prywatne 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Peace Child International 
The White House – Buntingford, Herts 
United Kingdom 
SG9 9AH 
Tel.: +44 (0) 1763 274459 
info@peacechild.org 
 
Wnioski przesyłać drogą mailową na adres europe@peacechild.org 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie 
www.peacechild.org/content.aspx?Group=ourwork&Page=ourwork_actionproj_btc_startproject 
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3.4.5. Fundusz Kryzysowy 

 

Cele programu 

Wsparcie inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom kryzysu 

gospodarczego. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Przedsięwzięcia, które przeciwdziałają negatywnym konsekwencjom kryzysu lub starają się 

odpowiadać na nowe zagrożenia, jakie niesie on ze sobą, szczególnie dla wartości społeczeństwa 

otwartego.  

 

Na wsparcie mogą liczyć jedynie te inicjatywy, które proponują rozwiązania nowatorskie i 

niestandardowe, eksperymentują z nowymi modelami i metodami działań, podejmują odważne 

interwencje w odpowiedzi na społeczne problemy wynikające z kryzysu, poszukują nowych źródeł i 

mechanizmów finansowania ważnych potrzeb społecznych. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje w ramach Funduszu Kryzysowego mogą aplikować organizacje pozarządowe samodzielnie 

lub w partnerstwie z innymi instytucjami. 

 

Terminy składania wniosków 

Na bieżąco przez cały rok 
Informacje o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji są przekazywane w ciągu 2 miesięcy od daty 
złożenia wniosku. Wniosek należy przesłać jako załącznik (w formacie .doc) pocztą elektroniczną na 
adres: kryzys@batory.org.pl. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja im. Stefana Batorego 
ul. Sapieżyńska 10a 
00-215 Warszawa 
Tel.: 22 536 02 00 
batory@batory.org.pl  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.batory.org.pl/kryz_zasady.htm u pani Ewy 
Styperek.  
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3.4.6. Europejczycy na rzecz pokoju 

 

Cele programu 

Promocja opartego na historii zaangażowania w budowanie demokracji. Przestrzeganie praw 

człowieka i walka z dyskryminacją. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Fundusze na wspólne projekty szkół i organizacji z Niemiec, Izraela, Europy Centralnej, Wschodniej  

 Południowo-Wschodniej. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Młodzież w wieku 14-21 lat. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Grupy młodzieży w wieku 14-21 lat reprezentujące szkoły lub organizacje młodzieżowe  

z następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Estonia, Izrael, Kosowo, 

Chorwacja, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, 

Słowenia, Czechy, Ukraina, Węgry.  

 

W projekcie musi uczestniczyć partner z Niemiec. Projekt może trwać rok i obejmować spotkania 

grup trwające kilka dni. 

 

Terminy składania wniosków upływa 15 stycznia każdego roku. 

 
Gdzie należy składać wnioski? 
MitOst e.V. 
EUROPEANS FOR PEACE 
Schillerstraße 57 
D-10627 Berlin 
Tel: +49 (0)30 31 51 74 77 
geschaeftstelle@mitost.de  
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie 

 www.europeans-for-peace.de/index.php/en/home/europeans-for-peace. 
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3.4.7. Dotacje na spotkania i współpracę partnerską polsko-niemiecką 

 

Cele programu 

Rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach dotacji można uzyskać współfinansowanie następujących działań: 

1. spotkania i współpraca instytucjonalna - wymiana doświadczeń, np. grup zawodowych, także 

grup młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju 

stowarzyszeń i organizacji 

2.  prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako 

języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada - prace naukowe, których 

przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów 

badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji 

3.  media - działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada  

4. działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polsko-niemieckiego - 

projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury 

 

Kto może uczestniczyć? 

Wszyscy obywatele 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje mogą aplikować partnerstwa miast/gmin/ powiatów/województw i krajów związkowych, 

uczelnie i wydziały uczelni, związki, stowarzyszenia, partnerstwa szkół i grup młodzieżowych, o ile nie 

są obsługiwane przez Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

 

Terminy składania wniosków upływa 2 listopada 2010r. 

Wnioski należy składać w biurze FWPN w wymienionych powyżej terminach nie później niż 4 
miesiące przed terminem imprezy lub wydaniem publikacji. 
Wnioski terminowe do 10.000 zł (lub równowartości tej kwoty w euro) mogą być składane na 
bieżąco, jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem imprezy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
ul. Zielna 37 
00-108 Warszawa 
Tel.: 22 338 62 00 
beata@fwpn.org.pl  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.fwpn.org.pl lub u pani Iwony Fus,  
tel. 22 338 62 71, iwona@fwpn.org.pl 
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3.4.8. Henkel – Zielone Granty 

 

Cele programu 

Budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wykształcenie w nich odpowiedzialnych, 

przyjaznych środowisku postaw i zachowań. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu i realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego w Polsce, np.: ochrony zwierząt, roślin, bioróżnorodności, lasów, rzek, jezior, Bałtyku, 

krajobrazu; oszczędzania energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promocja recyklingu. 

Granty mogą być przeznaczone na organizację działań, nagrody dla uczestników, materiały 

dydaktyczne, komunikacje, promocje, wycieczki edukacyjne. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Dzieci i młodzież 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i wyższe, organizacje społeczne  

i samorządowe 

 

Terminy składania wniosków upływa 2 listopada 2010r. 

Wnioski należy przesłać pocztą na adres Fundacji Nasza Ziemia z dopiskiem "Konkurs grantowy, 
wniosek Henkel - zielone granty" oraz pocztą elektroniczną na adres: konkursgrantowy@recykling.pl. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Nasza Ziemia 
ul. Hoża 3 m 5 
00-528 Warszawa 
Tel.: 22 622 81 18, 22 622 98 68 
 fundacja@naszaziemia.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie 
www.naszaziemia.pl/konkurs_grantowy/index.php?tpage=1144&page=1144. 
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3.4.9. Dotacje Fundacji Kronenberga 

 

Cele programu 

Granty dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki 

społecznej. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w dwóch obszarach tematycznych: 

1. edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, 

twórczość artystyczna dzieci i młodzieży 

2. rozwój lokalny: polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości 

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, 

organizowanie pracowni edukacyjnych. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Dzieci i młodzież 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki 

samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. 

 

Terminy składania wniosków: 

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie 
przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w terminach: 
- do 30 września 2010 (udostępnienie systemu od 1 września 2010) - decyzja 26 listopada 2010 
- do 28 lutego 2011 (udostępnienie systemu od 1 lutego 2011) - decyzja 13 maja 2011 
- do 30 września 2011 (udostępnienie systemu od 1 września 2011) - decyzja 25 listopada 2011 
 
Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym 
niż jedno województwo można składać w terminach: 
- do 15 grudnia 2010 (udostępnienie systemu od 15 listopada 2010) - decyzja 25 lutego 2011 
- do 30 maja 2011 (udostępnienie systemu od 4 maja 2011) - decyzja 15 lipca 2011 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 
ul. Traugutta 7/9 
00-067 Warszawa 
Tel.: 22 826 83 24 
poczta@kronenberg.org.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie 
www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm. 
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3.4.10. Fundusz Pozytywka 

 

Cele programu 

Fundusz wspiera edukację i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Dofinansowywane działania powinny: 

1. przyczyniać się do poprawy sytuacji życiowej i społecznej dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością słuchu 

2.  wzbogacać ofertę edukacyjną, integracyjną i inne działania wnioskodawcy, prowadzone na 

rzecz dzieci z niepełnosprawnością słuchu 

3.  zwiększać dostęp do już realizowanej oferty wnioskodawcy dla dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością słuchu 

4.  zakładać opłacanie transportu do szkół, uczelni, miejsca zajęć pozalekcyjnych oraz 

rehabilitacyjnych 

5.  zakładać opłacenie kursów doszkalających, zajęć rehabilitacyjnych, kursów i zajęć 

pozalekcyjnych mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, zakup 

przedmiotów i pomocy naukowych ułatwiających lub umożliwiających naukę 

6.  zakładać zakup przedmiotów lub opłacenie zajęć na podstawie rekomendacji i opinii 

nauczyciela, psychologa lub lekarza specjalisty pod opieką, którego znajdują się odbiorcy 

projektu 

7. zakładać stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu objętych 

opieką wnioskodawcy. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Dzieci i młodzież 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki 

samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Akademia Rozwoju Filantropii 
ul. Marszałkowska 6/6 
00-590 Warszawa 
Tel.: 22 622 02 00, 22 622 01 22 
 arfp@filantropia.org.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie 
www.filantropia.org.pl/pl/dzialalnosc/co_robimy/Programy_stypendialne/Fundusz_Pozytywka.html. 
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3.4.11. Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 

 

Cele programu 

Wsparcie zorganizowanej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dotacje służyć mają 

zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, umożliwiając 

jednocześnie ich rodzicom rozwój własnej aktywności życiowej. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Realizacja i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efektywnych działań służących 

przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

W konkursie preferowane będą projekty, których celem będzie uruchomienie regularnych form 

opieki oraz stałych mechanizmów wsparcia dla rodziców. 

 

Kto może uczestniczyć? 

Niepełnosprawne dzieci i młodzież 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Do ubiegania się mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego). Warunkiem ubiegania się o dotacje jest 

posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej. 

 

Terminy składania wniosków: 

Program nie ma stałych terminów składania wniosków. Informacje o naborze można znaleźć na 
stronie internetowej programu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja PZU 
Al. Jana Pawła II 24 
00-133 Warszawa 
Tel.: 22 582 23 06, 22 582 25 38 
fundacja@pzu.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.pzu.pl/?nodeid=2040  
 

  



71 | S t r o n a  
 

3.4.12. Fundusz Solidarności na rzecz Mobilności Młodzieży 

 

Cele programu 

Wspieranie mobilności młodzieży defaworyzowanej mieszkającej w Europie. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Fundusz pokrywa tylko koszty podróży koleją grupy osób (co najmniej 10 osób) uczestniczących w 

międzynarodowych inicjatywach edukacyjnych. 

 

Kto może uczestniczyć? 

„Młodzież defaworyzowana”: 

- młodzież z krajów lub regionów zapóźnionych ekonomicznie lub znajdujących się w sytuacji recesji 

powodującej wysokie bezrobocie; 

- osoby, które nie miału okazji skorzystać z pełnego programu edukacyjnego lub nauczania 

dodatkowego, które mają znikomą znajomość języków obcych i które borykają się z problemami 

finansowymi; 

- młodych praktykantów, którzy mają zamiar podjąć zawód handlowy lub rzemieślniczy lecz nie 

posiadają wystarczających środków finansowych aby pokryć wydatki związane z podróżą do miejsca, 

w którym odbywa się ich projekt szkoleniowy. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Organizacje 

 

Terminy składania wniosków: 

Aplikacje należy składać na miesiąc przez planowanym rozpoczęciem działań projektu. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Solidarity Fund for Youth Mobility 
Directorate of Youth and Sport 
Council of Europe 
30 rue Pierre de Coubertin 
F - 67000 STRASBOURG 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.coe.int/Youth/ lub u pana Jean-Claude Lazaro, 
fsmjdjs.courrier@coe.int 
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3.4.13. Akademia Orange 

 
Cele programu 
Celem programu jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie 
innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do 
zdobywania wiedzy. Dodatkowym celem Programu jest pokazanie, że Internet i nowoczesne 
technologie mogą i powinny być narzędziem edukacji, dzięki którym można odkrywać otaczający nas 
świat. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach programu mogą być współfinansowane:  

1. warsztaty o różnej tematyce (artystyczne, taneczne, muzyczne)  
2. seminaria 
3. konferencje 
4. festiwale 
5. wystawy  

 
Kto może uczestniczyć? 
Uczestnikami działań mogą być dzieci i młodzież (do liceum włącznie) oraz osoby pracujące z 
młodzieżą. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe oraz szeroko rozumiane instytucje kultury  
i edukacji (szkoły, szkoły wyższe, domy kultury, biblioteki), a także inne instytucje kultury 
finansowane ze środków publicznych (muzea, teatry, kina, galerie publiczne). Podmioty prywatne 
mogą występować w charakterze partnerów poszczególnych projektów. 

 
Terminy składania wniosków 
Wnioski można składać do 10 dnia następnego miesiąca po wysłaniu (np. wszystkie wnioski 
otrzymane w lutym zostaną rozpatrzone do 10 marca). 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Orange 
ul. Krasickiego 55/59  
02-608 Warszawa 
 
Tel. 22 844 11 11 
biuro@akademiaorange.pl  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.akademiaorange.pl    

oraz w siedzibie Fundacji w Warszawie. 
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3.4.14. Fundusze na kulturę – Republika Danii 

 

Cele programu 
Celem mini grantów jest promocja kultury i sztuki duńskiej w Polsce, pomoc przy nawiązywaniu 
kontaktów między polskim a duńskim środowiskiem kulturalnym oraz wsparcie i stymulacja działań 
ukierunkowanych na kulturalną współpracę pomiędzy tymi dwoma krajami. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Dotację od ambasady można uzyskać na działania, których celem jest wspieranie współpracy 
kulturalnej między Polską a Danią. Działania muszą odbywać się na terenie Polski. 
 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotację mogą aplikować organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz instytucje 
kultury (np. muzea, galeria).  
 
Terminy składania wniosków 
Nie ma ściśle określonych terminów naboru wniosków. Wnioski muszą dotrzeć do Ambasady nie 
później niż sześć tygodni przed planowanym rozpoczęciem działań. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Ambasada Królestwa Danii  
Al. Marszałkowska 142 
00-061 Warszawa 
 
tel.: 22 565 29 00 
wawamb@um.dk  
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.ambwarszawa.um.dk/pl/menu/ONas/Dzialkultury/ oraz w siedzibie Ambasady w Warszawie  
u pani Marty Orlikowskiej (022 565 29 24; marorl@um.dk). 
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3.4.15. Fundusze na kulturę – Królestwo Niderlandów 

 

Cele programu 

Celem programu jest promocja kultury Niderlandów w Polsce oraz wsparcie współpracy kulturalnej 

pomiędzy Polską a Królestwem Niderlandów. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Grantodawca może sfinansować takie działania jak:  
1. wystawy 
2. wykłady 
3. koncerty 
4. występy artystyczne.  

 
Wszystkie działania muszą odbywać się na terenie Polski.  
 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotację mogą aplikować organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz instytucje 
kultury (np. muzea, galeria).  
 
Terminy składania wniosków 
Nie ma ściśle określonych terminów naboru wniosków. Wnioski muszą dotrzeć do Ambasady nie 
później niż sześć tygodni przed planowanym rozpoczęciem działań. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Ambasada Królestwa Niderlandów 
Ul. Kawalerii 10  
00-468 Warszawa 
 
Tel.: 22 559 12 00  
war@minbuza.nl  

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu:  
www.minbuza.nl/PostenWeb/P/Polen/Netherlands_Embassy_in_Warsaw/the_Embassy/Embassy_St
aff/Press_and_Cultural_Affairs/See_also/Financial_support_funding oraz w siedzibie Ambasady  
w Warszawie u pana Martina van Dijk (22 559 12 53) oraz u pani Katarzyny Kolman (22 559 12 51) lub 
pod adresem e-mail war-pcz@minbuza.nl 
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3.4.16. Disney Friends for Change : Project Green 

 

Cele programu 

Disney's Friends for Change to program finansowany przez firmę Walta Disney’a. Program ma na celu 

zachęcenie dzieci na całym świecie do podjęcia działań wspólnie ze swoimi przyjaciółmi, aby pomóc 

środowisku. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Program finansuje działania na rzecz ochrony i polepszania jakości środowiska w najbliższym 
otoczeniu wnioskodawców. 
 
Kto może uczestniczyć? 

Uczestnikami działań mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

O dotacje aplikować mogą szkoły, organizacje pozarządowe, osoby indywidualne w wieku 5-18 lat. 
 
Terminy składania wniosków: czerwiec (terminy ogłaszane są na stronie internetowej YSA) 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Youth Service America (YSA) 
1101 15th St NW, Suite 200 
Washington, DC, 20005 USA  
202.296.2992 
202.296.4030 
info@ysa.org 
 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.disney.go.com/projectgreen/ 
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3.4.17. Bałkański Fundusz Motywacyjny na rzecz Kultury 

 
Cele programu 
Celem funduszu jest wspieranie integracji europejskiej poprzez wzmocnienie stosunków całych 
Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra i 
Serbia) z Europą. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Dotację mogą uzyskać projekty, których działania 

1. starają się budować innowacyjne i kreatywne partnerstwa ukierunkowane na poszerzanie 
wiedzy oraz zwiększanie udziału społeczeństwa 

2. aktywnie przyczyniają się do rozwoju polityki łączącej perspektywy lokalne na poziomie 
europejskim 

3. promują nowe sposoby łączenia działaczy kulturalnych i politycznych oraz podnoszenia 
świadomości i wartość kultury 

4. posiadają silne ukierunkowanie na kulturę np. poprzez projekty medialnych, przedsięwzięcia 
artystyczne 

 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotację mogą ubiegać się organizacje artystyczne lub kulturowe, które swoją działalnością 
obejmują region Bałkanów Zachodnich oraz organizacje artystyczne lub kulturowe z siedzibą w 
innych częściach Europy, we współpracy z niezależnymi organizacjami w regionie Bałkanów. 

 
Terminy składania wniosków będą ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
European Cultural Foundation (ECF) 
Jan van Goyenkade 5 
1075 HN Amsterdam 
The Netherlands 
  
Tel.: +31 (0)20 573 38 68 
eurocult@eurocult.org 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.eurocult.org/grants/balkan-incentive-fund-culture  
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3.4.18. Współpraca w obszarze kultury i sztuki 

 
Cele programu 
Głównymi celami programu jest wspieranie kultury i sztuki w całej Europie oraz promowanie różnych 
środowisk europejskich poprzez zachęcanie beneficjentów do wymiany i wzmocnienia pozycji grup 
niedostatecznie reprezentowanych. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
O dotację mogą ubiegać się projekty, których działania: 

1. wpływają na europejską politykę kulturalną, łącząc perspektywę lokalną na poziomie 
europejskim  

2.  podnoszą świadomość i pomagają uwidaczniać wartość kulturalną poszczególnych obszarów 
3. są innowacyjne i pobudzają kreatywność partnerów w poszerzenie wiedzy oraz zwiększaniu 

udziału społeczeństwa 
 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotację mogą się ubiegać organizacje kulturalne lub artystyczne z Europy (główny wnioskodawca 
może współpracować z partnerami na tym samym polu i/lub partnerami ponadnarodowymi z innych 
sektorów).  

Terminy składania wniosków będą ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
European Cultural Foundation (ECF) 
Jan van Goyenkade 5 
1075 HN Amsterdam 
The Netherlands 
  
Tel.: +31 (0)20 573 38 68 
eurocult@eurocult.org  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.eurocult.org/grants/collaboration-grants  
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3.4.19. Program „STEP beyond” 

 

Cele programu 

Program stymuluje i wspiera międzykulturowe projekty realizowane na arenie europejskiej, zachęca 

artystów i pracowników kulturowych do badania nieznanych obszarów, tworzenia sieci oraz 

odkrywania różnych sposobów współpracy. 

 

Jakie działania mogą być finansowane? 

Dotacja może pokryć koszty podróży do krajów europejskich. 

 
Kto może uczestniczyć? 

Odbiorcami działań mogą być indywidualni artyści i pracownicy kulturalni podróżujący po Europie w 

wieku do 35 lat i/lub będący w ciągu pierwszych 10 lat swojej działalności zawodowej. 

 

Kto może złożyć wniosek? 

Aplikować o dotację mogą artyści lub pracownicy kulturalni z każdej współczesnej dyscypliny 

artystycznej/kulturalnej (indywidualnie lub jako reprezentujący organizację kulturalną/artystyczną). 

Terminy składania wniosków: nie ma ściśle określonych terminów aplikowania o dotacje (nabór 
ciągły). 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
European Cultural Foundation (ECF) 
Jan van Goyenkade 5 
1075 HN Amsterdam 
The Netherlands 
  
Tel.: +31 (0)20 573 38 68 
eurocult@eurocult.org 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 

www.eurocult.org/grants/step-beyond-travel-grants  
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3.4.20. Europejska Fundacja Młodzieżowa 

3.4.20.1. Akcja: Kategoria A – Międzynarodowe Spotkania Młodzieży 

 
Cele programu 
Celem programu jest zachęcenie młodzieży do nawiązywania współpracy europejskiej. Cel ten 
osiągany jest poprzez finansowe wsparcie dla takich młodzieżowych działań europejskich, które służą 
promowaniu pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania dla podstawowych wartości 
europejskich, takich jak: prawa człowieka , demokracji, tolerancji i solidarności. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach Kategorii A niniejszy program może współfinansować międzynarodowe spotkania 
młodzieży, które mogą odbywać się w formie: seminariów, konferencji, warsztatów, obozów lub 
festiwali. 
 
Kto może uczestniczyć? 
W spotkaniu mogą uczestniczyć młodzież oraz liderzy młodzieżowi w wieku od 15 do 30 lat. W 
uzasadnionych przypadkach możliwy jest udział osób starszych, jednakże przynajmniej 75% 
uczestników musi być poniżej 30 roku życia. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotację są międzynarodowe młodzieżowe organizacje 
pozarządowe działające samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami o zasięgu krajowym 
lub międzynarodowym oraz krajowe lub lokalne młodzieżowe organizacje pozarządowe o ile 
spotkanie młodzieży będzie organizowane w oparciu o współpracę z międzynarodową organizacją 
pozarządową lub przynajmniej trzema innymi organizacjami pozarządowymi z różnych krajów UE 
 
Terminy składania wniosków: 
1 kwietnia – dla działań mających miejsce pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 
1 października – dla działań mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
European Youth Foundation 
Directorate of Youth and Sport 
Council of Europe 
30, rue Pierre de Coubertin 
F- 67000 Strasbourg 
 
Tel: (33) 03 88 41 20 19 
eyf@coe.int  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantA lub w Biurze 
informacji Rady Europy przy al. Niepodległości 22 w Warszawie (tel. 22 845 20 84, 22 853 57 73, 
info@coe.org.pl) 
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3.4.20.2. Akcja: Kategoria B – Działania Młodzieżowe (inne niż spotkania) 

 
Cele programu 
Celem programu jest zachęcenie młodzieży do nawiązywania współpracy europejskiej. Cel ten 
osiągany jest poprzez finansowe wsparcie dla takich młodzieżowych działań europejskich, które służą 
promowaniu pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania dla podstawowych wartości 
europejskich, takich jak: prawa człowieka , demokracji, tolerancji i solidarności. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach Kategorii B niniejszy program może współfinansować:  

1. kampanie informacyjne 
2. projekty badawcze dotyczące zagadnień młodzieżowych 
3. wizyty studyjne mające na celu nawiązanie lub rozwój współpracy pomiędzy różnymi 

organizacjami 
4. wystawy  
5. produkcje audiowizualne 
6. powstawanie i rozwój stron internetowych organizacji młodzieżowych, wydanie 

specjalistycznych publikacji (np. podręczniki szkoleniowe), newsletterów, czasopism. 
 
Kto może uczestniczyć? 
W działaniach może uczestniczyć młodzież oraz liderzy młodzieżowi w wieku od 15 do 30 lat. W 
przypadku wizyt studyjnych w uzasadnionych przypadkach możliwy jest udział osób starszych, 
jednakże przynajmniej 75% uczestników musi być poniżej 30 roku życia. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są międzynarodowe młodzieżowe organizacje 
pozarządowe, działające samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami o zasięgu krajowym 
lub międzynarodowym oraz krajowe lub lokalne młodzieżowe organizacje pozarządowe o ile 
spotkanie młodzieży będzie organizowane w oparciu o współpracę z międzynarodową organizacją 
pozarządową lub przynajmniej trzema innymi organizacjami pozarządowymi z różnych krajów UE 
 
Terminy składania wniosków: 
1 kwietnia – dla działań mających miejsce pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 
1 października – dla działań mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
European Youth Foundation 
Directorate of Youth and Sport 
Council of Europe 
30, rue Pierre de Coubertin 
F- 67000 Strasbourg 
 
Tel: (33) 03 88 41 20 19 
eyf@coe.int 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantB lub w Biurze 
informacji Rady Europy przy al. Niepodległości 22 w Warszawie (tel. 22 845 20 84, 22 853 57 73, 
info@coe.org.pl) 
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3.4.20.3. Akcja: Kategoria C i Cbis – Zarządzanie międzynarodowymi młodzieżowymi 

organizacjami pozarządowymi 

 
Cele programu 
Celem niniejszej akcji jest wsparcie młodzieżowych organizacji pozarządowych w ich codziennym 
życiu poprzez dofinansowywanie kosztów administracyjnych. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach Kategorii C niniejszy program może przyznać międzynarodowym pozarządowym 
organizacjom młodzieżowym i sieciom wkład na pokrycie części ogólnych kosztów administracyjnych 
związanych z prowadzeniem działalności na poziomie europejskim. 
 
W ramach kategorii Cbis Europejska Fundacja Młodzieży może (maksymalnie przez trzy lata) 
przyznawać roczną składkę na pokrycie części ogólnych kosztów administracyjnych zaangażowany w 
tworzenie europejskiej struktury. 
 
Kto może uczestniczyć? 
W działaniach może uczestniczyć młodzież oraz liderzy młodzieżowi w wieku od 15 do 30 lat. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotacje mogą się ubiegać międzynarodowe organizacje pozarządowe zaangażowane w pracę z 
młodzieżą oraz posiadające doświadczenie we współpracy europejskiej. 

 
Terminy składania wniosków: 1 lutego 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
European Youth Foundation 
Directorate of Youth and Sport 
Council of Europe 
30, rue Pierre de Coubertin 
F- 67000 Strasbourg 
 
Tel: (33) 03 88 41 20 19 
eyf@coe.int 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 

www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantC lub w Biurze 

informacji Rady Europy przy al. Niepodległości 22 w Warszawie (tel. 22 845 20 84, 22 853 57 73,  

info@coe.org.pl) 
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3.4.20.4. Akcja: Kategoria D i D-HRE – Projekty pilotażowe 

 

Cele programu 
Celem programu jest zachęcenie młodzieży do nawiązywania współpracy europejskiej. Cel ten 
osiągany jest poprzez finansowe wsparcie dla takich młodzieżowych działań europejskich, które służą 
promowaniu pokoju, aktywności młodzieżowej, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania dla 
podstawowych wartości europejskich, takich jak: prawa człowieka , demokracji, tolerancji i 
solidarności, a także przyczyniające się do rozwoju świadomości europejskiej wśród odbiorców 
działań. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach Kategorii D finansowane mogą być działania, które: 

1. zachęcają młodych ludzi (w szczególności będącym w niekorzystnej sytuacji materialnej  
i zdrowotnej) do stawiania czoła ich własnym aspiracjom i wyzwaniom 

2. przyczyniają się do wzrostu jedności społecznej, w szczególności poprzez walkę  
z wykluczeniem oraz zapobieganiem zjawiskom negatywnie wpływającym na młodzież  

3. zawierają działania młodzieżowe, przygotowane i przeprowadzane przez lokalne, regionalne  
i krajowe organizacje młodzieżowe 

4. mają wymiar europejski (projekt uwzględnia kontekst europejski i/lub w projekcie bierze 
udział więcej niż jednego kraju) 

5. przyczyniają się do wzrostu uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym 
6. opierają się na podstawowych zasadach edukacji nieformalnej, w tym uczenie się 

międzykulturowe, metody uczestnictwa i korzystania z materiałów edukacyjnych oraz innych 
dostępnych zasobów 

 
W ramach Kategorii D-HRE finansowane mogą być projekty pilotażowe, które: 

1. ukierunkowane są na edukacje w zakresie Praw Człowieka jako części zobowiązania sektora 
młodzieżowego Rady Europy w zakresie rozwoju świadomości europejskiej 

2. są bezpośrednio powiązane z edukacją młodych ludzi w zakresie Praw Człowieka (tematyka 
praw człowieka jako wyraźny wymiar projektu pod względem treści i celu) 

3. mają rzeczywisty wpływ na społeczność lokalną poprzez informowanie i uświadamianie 
społeczeństwa 

4. są przygotowane, zarządzane i kierowane przez lokalne grupy młodzieżowe oraz 
stowarzyszenia i instytucje, działające bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą 

5. są otwarte na partnerów zewnętrznych oraz przewidują użycie zasobów edukacyjnych 
opracowanych w ramach sektora młodzieży Rady Europy 

 
Kto może uczestniczyć? 
W działaniach może uczestniczyć młodzież oraz liderzy młodzieżowi w wieku od 15 do 30 lat. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są międzynarodowe organizacje pozarządowe 
zaangażowane w pracę z młodzieżą oraz posiadające doświadczenie we współpracy europejskiej. 

 
Terminy składania wniosków: Nie ma jasno sprecyzowanego terminu nadsyłania wniosków, 
jednakże, zgodnie z decyzją Komitetu Programowego, aplikacje muszą wpłynąć do grantodawcy min. 
na trzy miesiące przed rozpoczęciem działań wnioskodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
European Youth Foundation 
Directorate of Youth and Sport 
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Council of Europe 
30, rue Pierre de Coubertin 
F- 67000 Strasbourg 
Tel: (33) 03 88 41 20 19 
eyf@coe.int 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantD lub w Biurze 
informacji Rady Europy przy al. Niepodległości 22 w Warszawie (tel. 22 845 20 84, 22 853 57 73,  
info@coe.org.pl) 
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3.4.21. Program Mobilności  

 
Cele programu 
Głównym celem programu jest promowanie wymiany artystycznej i mobilności specjalistów w 
dziedzinie współczesnej sztuki scenicznej i sztuk wizualnych w obszarze Morza Śródziemnego. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Program wspiera  podróże, które są związane z wymianą doświadczeń i nawiązywaniem współpracy 
przyczyniającymi się do konsolidacji sektora sztuki w regionie Morza Śródziemnego 
 
Uwaga! Podróż powinna ułatwić tworzenie sieci kontaktów, współpracy i wymiany między 
specjalistami w dziedzinie sztuki, a także powinna być postrzegana jako krok w dłuższy proces 
współpracy i wymiany. 
 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być specjaliści, artyści lub działacze kulturowi ze wszystkich dziedzin sztuki 
współczesnej w regionie Morza Śródziemnego. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotację mogą się ubiegać indywidualni profesjonaliści, artyści oraz działacze kulturalni ze 
wszystkich dziedzin sztuki współczesnej w regionie Morza Śródziemnego. 
 
Uwaga! Wniosek musi być napisany i przesłany przez każdego wnioskodawcę indywidualnie a nie 
przez organizację. 

 
Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej grantodawcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Roberto Cimetta Foundation 
c/o ONDA - Office National de Diffusion Artistique 
13bis rue Henri Monnier 
75009 Paris France 
 
Tel: +33 1 45 26 33 74 
info@cimettafund.org 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu 

www.cimettafund.org/EN/index.lasso 
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3.4.22. Bezpieczne Dzieciństwo 

 

Cele programu 
Konkurs „Bezpieczne dzieciństwo” wspiera działania, których celem jest ochrona dzieci przed 
przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom.  
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Ze środków konkursu grantowego dofinansowane będą projekty przeciwdziałania zagrożeniom dzieci 
w Internecie; profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz wspierania dzieci-ofiar przestępstw, w tym 
projekty nastawione na: 

1. psychologiczną i prawną pomoc dzieciom krzywdzonym, w szczególności wsparcie dla dzieci 
będących ofiarami przestępstw, uczestniczących w procedurach prawnych, w tym 
przygotowanie do działania w charakterze świadka w sądzie 

2. działania edukacyjne w zakresie ochrony prawnej i psychologicznej dla dzieci ofiar przemocy 
psychicznej, fizycznej i seksualnej. 

 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być dzieci będące ofiarami przemocy lub przestępstw oraz ich rodziny. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, które w ramach działalności non-profit 
wspierają społeczność lokalną w zakresie podnoszenia standardów ochrony dzieci przed przemocą i 
wykorzystywaniem. 
 
Termin składania wniosków zostanie ogłoszony w listopadzie 2010r. na stronie internetowej 
grantodawcy.  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Dzieci Niczyje 
Biuro Konkursu Grantowego 
ul. Katowicka 31 
03-932 Warszawa 
konkurs.grantowy@fdn.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.fdn.pl/?p=231 oraz  
w siedzibie Fundacji w Warszawie. 
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3.4.23. Bezpieczne Dzieciństwo: Dzień Bezpiecznego Internetu 2011  

 

Cele programu 
Program wspiera działania mające na celu ochronę dzieci przed ich krzywdzeniem oraz pomoc ich 
rodzinom i opiekunom. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Ze środków konkursu dofinansowane będą m.in. happeningi, pikniki, występy, zajęcia edukacyjne  
i konkursy wchodzące w skład projektów, które mają na celu 

1.  inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do 
Internetu 

2. zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci 
w Internecie  

3. nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online 
 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być zarówno dzieci i młodzież jak i ich rodzice. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O granty mogą się ubiegać organizacje pozarządowe. Szkoły zainteresowane realizacją działań w 
ramach dnia Bezpiecznego Internetu zachęcamy do podjęcia współpracy z partnerską organizacją 
pozarządową. 

 
Terminy składania wniosków: 15 października 2010r. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja Dzieci Niczyje 
Biuro Konkursu Grantowego 
ul. Katowicka 31 
03-932 Warszawa 
konkurs.grantowy@fdn.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.fdn.pl/?p=229 oraz  
w siedzibie Fundacji w Warszawie. 
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3.4.24. Równe Szanse: Demokracja w Działaniu 

 
Cele programu 
Celem programu jest zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym 
oraz upowszechnianie postawy obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Dotacja może zostać przekazana na działania mające na celu zwiększenie udziału obywateli  
i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej 
odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji. 
Priorytetowo traktowane będą wnioski, dotyczące następujących zagadnień: 

• Polityka – przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań, służących modernizacji 
różnych obszarów życia społeczno-politycznego 

• Partycypacja – włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji, dotyczących np. ich 
dzielnicy, gminy, lub miasta 

• Nadzór (dawniej: Działania Strażnicze) – nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych 
i przestrzegania reguł dobrego rządzenia 

• Tolerancja – przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych i zmiana niechętnego 
nastawienia wobec nich 

 
Kto może uczestniczyć? 
Adresatami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Dotacje adresowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających w formie 
fundacji lub stowarzyszeń. Inne podmioty oraz grupy nieformalne mogą otrzymać dotację jedynie w 
wyjątkowych przypadkach (gdy planowane przez nie działania są szczególnie istotne dla realizacji 
celów programu, a nie są podejmowanie przez fundacje lub stowarzyszenia). 
 
Terminy składania wniosków 
Listy intencyjne można składać dwa razy w roku: do 1 marca i do 1 września. Decyzje o zaproszeniu 
organizacji do złożenia wniosku podejmowane są w ciągu ok. 2 tygodni, a decyzje o przyznaniu 
dotacji podejmowane są w ciągu ok. 3 miesięcy. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja im. Stefana Batorego 
ul. Sapieżyńska 10a 
00-215 Warszawa 
 
Tel.: 22 536 02 00  
batory@batory.org.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.batory.org.pl/demokracja/index.htm oraz w siedzibie Fundacji w Warszawie u p. Grzegorza 
Wiaderek (22 536 02 40) oraz u p. Katarzyny Szotkowskiej-Beylin (22 536 02 04) lub pod adresem e-
mail: demokracja@batory.org.pl. 
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3.4.25. Równe Szanse: Koalicje Obywatelskie 

 
Cele programu 
Celem programu jest wzmocnienie koalicji organizacji pozarządowych, które angażując w swoje 
działania na rzecz dobra wspólnego szersze grupy obywateli, podejmują się rzecznictwa interesów 
społeczeństwa obywatelskiego i wpływania na kształt polityki władz publicznych na poziomie 
krajowym i europejskim. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Dotacje mogą zostać przyznane na działania, które związane są z: 

1. poprawą struktury wewnętrznej i standardów pracy (komunikacja, zarządzanie, baza 
członkowska, kodeks postępowania, regulaminy, zasoby finansowe) 

2. nabyciem wiedzy i umiejętności (koszty podróży, wizyty studyjne, szkolenia, badania, oceny 
potrzeb) 

3. organizowaniem i/lub uczestnictwem w procesie konsultacji 
4.  kampaniami podnoszącymi poziom świadomości i wpływającymi na  opinię publiczną 

 
Kto może uczestniczyć? 
Program jest adresowany do koalicji organizacji pozarządowych działających w jednym lub kilku 
krajach wyszehradzkich (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotacje mogą aplikować formalne lub nieformalne koalicje (stowarzyszenia, federacje, sieci, 
platformy, organizacje patronackie, związki stowarzyszeń, grup roboczych itp.) z jednego z krajów 
Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) działających na arenie krajowej i/lub 
międzynarodowej. 
 
Terminy składania wniosków: 1 października 2010r. 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja im. Stefana Batorego 
ul. Sapieżyńska 10a 
00-215 Warszawa 
 
Tel: 22 536 02 00  
batory@batory.org.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.batory.org.pl/english/coalitions/index.htm oraz w siedzibie Fundacji w Warszawie u pani Sylwii 
Sobiepan (tel. 22 536 02 70, coalitions@batory.org.pl).  
 
 
Uwaga! Wnioski o dotacje muszą być napisane i złożone w języku angielskim. 
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3.4.26. Równe Szanse: Kolorowa Akademia 

 
Cele programu 
Celem programu Kolorowa Akademia jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i 
rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Dotacje przyznawane będą na prowadzenie cyklicznych zajęć wykorzystujących techniki sztuk 
scenicznych (teatr, taniec, pantomima itp.). Grantodawcy szczególnie zależy na projektach będących 
elementem długofalowych działań przyczyniających się do integracji dzieci niepełnosprawnych z ich 
rówieśnikami oraz angażujących do współpracy rodziny i opiekunów dzieci niepełnosprawnych  
i wolontariuszy. 
 
Kto może uczestniczyć? 
Uczestnikami i odbiorcami działań mogą być niepełnosprawne dzieci i młodzież. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Do ubiegania się o dotacje zaproszone są organizacje pozarządowe, które w pracy z dziećmi  
i młodzieżą niepełnosprawną wykorzystują techniki sztuk scenicznych i uzyskały dotację na takie 
działania w ramach programu Równe Szanse – Kolorowa Akademia w latach 2008-2009. 

 
Terminy składania wniosków: 1 kwietnia 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Fundacja im. Stefana Batorego 
ul. Sapieżyńska 10a 
00-215 Warszawa 
 
Tel.: 22 536 02 00  
batory@batory.org.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: 
www.batory.org.pl/szanse/kolorowa.htm oraz w siedzibie Fundacji w Warszawie. 
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3.4.27. Warto być za 

 
Cele programu 
Celem programu jest aktywizacja i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji projektów na 
rzecz poprawy jakości życia osób, które nie mogą uczestniczyć w normalnych działaniach w 
społeczeństwie oraz stworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez włączenie w 
działania społeczności lokalnych. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
W ramach programu dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których działania ukierunkowane są na 
pomoc osobom wykluczonym społecznie z powodu ubóstwa.  
 
Kto może uczestniczyć? 
Uczestnikami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
Wnioskodawcą może być każda organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku 
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone na stornie internetowej grantodawcy.  
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Sigma International Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.warto.eu oraz  
w siedzibie Kompanii Piwowarskiej S.A. przy ul. Szwajcarska 11 w Poznaniu u p. Małgorzaty 
Walędzińskiej (tel: 32 327 84 15 lub 601 590 618, malgorzata.waledzinska@kp.sabmiller.com). 
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3.4.28. Inicjatywy Transgraniczne 

 
Cele programu 
Głównym celem programu jest długoterminowe wsparcie poprzez zapewnienie stabilnego rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w Europie Środkowej i Wschodniej w ich 
pracy w regionie. 
 
Jakie działania mogą być finansowane? 
Ze środków programu mogą być finansowane m.in. działania, które: 

1. przyczyniają się do stabilnego rozwoju strategicznych praw człowieka i poparcia organizacji  
i instytucji polityki publicznej 

2. przyczyniają się do rozwoju konsekwentnych i skutecznych sposobów rozwiązywania 
problemów prawnych dotyczących środowiska prawnego, mechanizmów konsultacyjnych i 
infrastruktury wsparcia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

 
Kto może uczestniczyć? 
Odbiorcami działań mogą być wszyscy obywatele. 
 
Kto może złożyć wniosek? 
O dotację mogą się ubiegać organizacje non-profit, grupy obywateli, koalicje oraz instytucje 
edukacyjne. 
 
Terminy składania wniosków: nie ma ściśle określonych terminów aplikowania o dotację (nabór 
ciągły). 
 
Gdzie należy składać wnioski? 
Trust for Civil Society In Central & Eastern Europe 
 22A San Stefano Str.  
1000 Sofia, Bulgaria  
 
Tel. (+35 92) 944 23 50 
ceetrust@ceetrust.org 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu: www.ceetrust.org/what-
we-support.html oraz w Biurze Reprezentacyjnym Programu w Warszawie przy ul. Szpitalnej 1  
lokal 54/55 (tel. 22 576 80 90) u p. Lidii Kołuckiej - Żuk (tel. 22 576 80 90, l.zuk@ceetrust.org). 
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Podsumowanie 

Źródła prywatne są najbardziej zróżnicowane z pośród wszystkich analizowanych źródeł 

finansowania. W związku z brakiem restrykcji i przepisów regulujących działalność 

filantropijną w Polsce, wszystkie programy tworzone są według woli fundatora. 

Główną cechą jest stosunkowo prosta możliwość pozyskania finansowania (w związku z 

brakiem regulacji) jednak programy z tej grupy są najmniej regularne i trudno przewidzieć 

kiedy i jak będzie wyglądała kolejna edycja programu. 

Część programów nie ma sprecyzowanych terminów składania wniosków, a nabór odbywa 

się w systemie ciągłym.  
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4. Zakończenie 

Informacje o bieżących możliwościach pozyskiwania wsparcia finansowego na działania młodzieżowe 

na terenie Gdańska oraz pomocy w tworzeniu wniosków udziela: 

-Młodzieżowa Sieć Informacyjna Eurodesk (z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 7, parter, 

gdańsk@eurodesk.org) 

- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Gdańsk (z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 7, parter; 

europedirectgdansk@morena.org.pl) 

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (z siedzibą przy ul. Augustyńskiego 2, 

punktinformacyjny@woj-pomorskie.pl) 

- Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Programu „Młodzież w Działaniu” (z siedzibą przy ul. Jaśkowa 

Dolina 7, I piętro; informacje nt. programu można uzyskać u pani Anny Krzeszowskiej-Hovanec 

ak@morena.org.pl) 

 


