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1. Konkurs grantowy: „Z Fundacją PZU po lekcjach”. 

 
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po 
lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje 
na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, 
które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o 
dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi 
organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego 
rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, 
poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają 
praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy. 
 
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i 
wyrównujących szanse społeczne (na obszarach  
wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) 
kierowanych do uczniów szkół podstawowych,  
przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być 
dzieci w wieku od 5 lat), liceów  
ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I 
stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół  
specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół 
policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych  
zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną 
ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest  
projekt. 
 
Podczas realizacji projektów należy uwzględnić - 
współpracę ze: szkołami podstawowymi,  
przedszkolami, liceami ogólnokształcącymi, technikami, 
branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi  
szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi 
przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi,  
zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja 
akcji podsumowującej projekt) oraz edukację  
rówieśniczą. 

W Konkursie mogą brać udział:  
a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r.  
poz. 2167 ze zm.),  

b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 
ze zm.),  

c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w 
formie spółek, działające na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), 
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 
podziału między swoich udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników. 
 

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców 
upływa 30.09.2021 r. (decyduje data złożenia  
Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na 
stronie https://fundacja.pzu.pl/).  
 
W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie 
projekty trwające do 7 miesięcy, w terminie  
od 01.12.2021 r. do 01.07.2022 r.  
 
Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy  
złotych brutto).  
Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w 
dotowany projekt, w wysokości minimum 10%  
wartości dotacji.  
Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą 
przekraczać 5% całkowitego finansowego  
kosztu projektu i zalicza się do nich wyłącznie 
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wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego  
na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.  
Koordynator projektu nie może być jednocześnie osobą 
pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów  
programowych. 
 
Więcej Informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/361142-konkurs-grantowy-z-
fundacja-pzu-po-lekcjach-361142.html 
 

2. Konkurs 30 grantów na 30 lat bp w Polsce. 

 
Do konkursu zapraszamy wszystkie te organizacje, 
które chcą w swoich społecznościach wprowadzić 
innowacyjne zmiany. Na pomysły czekamy do 10 
października 2021. Kryteria wyboru zwycięskich 
projektów to przede wszystkim realizacja celów 
konkursu w zakresie wsparcia lokalnych społeczności w 
podejmowaniu realnych i trwałych inicjatyw na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia 
recycling. Istotne jest, aby projekty startujące w 
konkursie odpowiadały na konkretne wyzwania, z 
którymi mierzą się lokalne społeczności. Autorzy 30 
najlepszych projektów, otrzymają granty w wysokości 
5000 zł na ich realizację. 
 
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, zaprasza do udziału 
w konkursie: 
 
30 grantów na 30 lat bp w Polsce 
W trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój 
społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, 
recycling 
Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w 
podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w obszarze: woda, energia, recycling. 

Do udziału zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe, 
znające potrzeby i wyzwania mieszkańców obszarów, w 
których działają. Autorzy 30 najlepszych projektów, 
otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację. 
Łączna pula nagród wynosi 150000 zł. 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Miejsc i Ludzi 
Aktywnych. Partnerem i fundatorem grantów jest bp 
Polska (BP Europa SE Oddział w Polsce), która od lat 
wspiera partnerów społecznych w ich działaniach 
skierowanych na rozwiązywanie problemów 
społeczności lokalnych. Z okazji 30-lecia obecności bp w 

Polsce, firma przeznaczy 30 granatów dla małych, 
lokalnych NGO. 

Wybór sposobu uczczenia 30 rocznicy obecności bp w 
Polsce, wynika z połączenia polskiej strategii społecznej 
odpowiedzialności z nową, globalną strategią bp, w 
której szczególne miejsce mają działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

Szczegółowe cele, harmonogram oraz warunki 
uczestnictwa określa Regulamin Konkurs zamieszczony 
na stronie www.mila.org.pl/konkurs.` 
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu 
Omikron (link na www.mila.org.pl/konkurs) do dnia 10 
października 2021 do godz. 20:00 lub do osiągnięcia 
limitu zgłoszeń. Maksymalna liczba projektów 
przewidziana do oceny wynosi 500. Po osiągnięciu tego 
limitu generator nie będzie przyjmował dalszych 
wniosków, niezależnie od terminu. Przed złożeniem 
wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem 
konkursu. 
 
Cel konkursu 
Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w 
podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w obszarze woda, energia recycling. 
Szczegółowe cele konkursu określa regulamin. 
 
Kto może się wziąć udział w konkursie? 
Organizacje pozarządowe posiadające osobowość 
prawną (wymagany jest aktualny KRS). 

Czas na realizację projektów 
Czas na realizację projektu upływa 30 stycznia 2022 r. 
Termin ukończenia realizacji równoznaczny jest z 
zakończeniem prac i złożeniem sprawozdania. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://mila.org.pl/konkurs/ 

 

3. Nabór ofert w trybie art. 19a na zadania w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Miasto Ustka może 
zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu 

https://fundusze.ngo.pl/361142-konkurs-grantowy-z-fundacja-pzu-po-lekcjach-361142.html
https://fundusze.ngo.pl/361142-konkurs-grantowy-z-fundacja-pzu-po-lekcjach-361142.html
http://www.mila.org.pl/konkurs.%60
https://mila.org.pl/konkurs/
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ofert, realizację zadania publicznego o charakterze  
lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość. 
 
Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące 
warunki: 
 

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego 
nie może przekraczać kwoty 10 000 zł; 

2) zadanie publiczne musi być realizowane w 
okresie nie dłuższym niż 90 dni; 

3) łączna kwota środków finansowych przyznanych 
przez Miasto Ustka temu samemu podmiotowi 
w danym roku kalendarzowym nie może 
przekroczyć 20 000 zł. 

 
Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty 
wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania 
publicznego, która akceptowana jest przez Burmistrza 
Miasta Ustka, biorąc pod uwagę: 
 

• czy zakres zadania publicznego wymieniony w 
ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem 
zadania oraz odpowiada priorytetom 
określonym w rocznym programie współpracy 
Miasta Ustka z organizacjami pozarządowymi, 

• zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania 
publicznego, 

• uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania 
wyłącznie kosztów niezbędnych do wykonania 
zadania publicznego, 

• czy w budżecie Miasta Ustka są zabezpieczone 
środki finansowe, w wysokości umożliwiającej 
dofinansowanie projektu, 

• korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego 
zadania publicznego dla społeczności lokalnej. 
 

Otwarcie naboru w trybie art. 19 a w systemie witkac.pl 
nie jest jednoznaczne z dostępnością środków 
finansowych.  
 
W przypadku pozytywnej opinii wyrażonej przez ww. 
Zespół, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 
daty wpłynięcia oferty, zamieszczana jest ona na okres 7 
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustka, stronie 
internetowej Miasta Ustka oraz w BIP Urzędu Miasta 
Ustka. 
 
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty 
może zgłosić do niej uwagi. 
Więcej informacji na stronie: 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=17801 
 

4. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra 
Dostępność +. 

 
Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w 
formie grantu 50 000 złotych - osobom indywidualnym, 
grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i 
instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), 
które mają NOWATORSKI POMYSŁ NA TO, JAK 
SPRAWIĆ, ABY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
ORAZ OSOBY STARSZE O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI 
LUB PERCEPCJI MOGŁY W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU 
SAMODZIELNIE FUNKCJONOWAĆ W CODZIENNYM 
ŻYCIU (NA PRZYKŁAD ROBIĆ ZAKUPY) I NIE BYŁY 
WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG 
PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH O CHARAKTERZE 
POWSZECHNYM (NA PRZYKŁAD DOSTĘP DO MEDIÓW 
ELEKTRONICZNYCH, DÓBR KULTURY CZY USŁUG 
OCHRONY ZDROWIA). 
 
Już od 1 września 2021 r. można składać wnioski o 
GRANT do 50 000,00 na innowacje społeczne w temacie 
DOSTĘPNOŚĆ +. 
 
Wartość grantu: do 50 tys pln 
Temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ + 
 
Grupa docelowa do której powinny być skierowane 
innowacje: 

• Osoby z niepełnosprawnościami 

• Osoby starsze o ograniczonej mobilności lub 
percepcji 

 
Kto może być Grantobiorcą: 
 

• osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, 
stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, 
instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne 

 
Nabór wniosków do III rundy – trwa od 1 września do 
12 października 2021 r. 
 
Na stronie znajdziecie informacje dotyczące naboru, 
formy składania wniosków, regulaminu naboru i 
realizacji projektu grantowego. 
 
Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w 
formie grantu osobom indywidualnym, grupom 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=17801
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nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom 
(pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają 
NOWATORSKI POMYSŁ NA TO, JAK SPRAWIĆ, ABY OSOBY 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSOBY STARSZE O 
OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI LUB PERCEPCJI MOGŁY W 
JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU SAMODZIELNIE 
FUNKCJONOWAĆ W CODZIENNYM ŻYCIU (NA PRZYKŁAD 
ROBIĆ ZAKUPY) I NIE BYŁY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI 
KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH O 
CHARAKTERZE POWSZECHNYM (NA PRZYKŁAD DOSTĘP 
DO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH, DÓBR KULTURY CZY 
USŁUG OCHRONY ZDROWIA). 
 
CHODZI O INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA LUB 
NARZĘDZIA W SKALI MIKRO, KTÓRE DOTYCZĄ MIĘDZY 
INNYMI SPOSOBU ŚWIADCZENIA DANEJ USŁUGI, 
ZMIANY CECH PRODUKTU OFEROWANEGO NA RYNKU, 
ZMIANY ORGANIZACJI MIEJSCA LUB FORMY 
ŚWIADCZENIA USŁUGI, ZMIANY SPOSOBU ZARZĄDZANIA 
INSTYTUCJĄ, TAK ABY ZAPEWNIĆ WIĘKSZE OTWARCIE 
NA POTRZEBY OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI. 
 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/ 
 

5. Generator Dostępności: V tura naboru zgłoszeń – 
trwa nabór wniosków. 

 
Podejmij wyzwanie i zgłoś się do nas! Ogłaszamy V turę 
naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”. 
Poszukujemy nowych rozwiązań służących poprawie 
dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób starszych z 
ograniczeniami mobilności lub percepcji. Zapraszamy 
do inkubatora każdego: osoby, organizacje, instytucje 
oraz firmy z całej Polski, które chcą tworzyć i rozwijać 
nowatorskie rozwiązania. Zapewniamy wsparcie 
merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Zależy 
nam na współpracy z zaangażowanymi ludźmi, którzy 
dobrze znają sytuację i potrzeby grup, z którymi chcą 
pracować. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2021 
r.! 
 
Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę 
formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem 
inkubatora. Jego celem będzie opracowanie 
innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na 
wybrany problem z obszaru dostępności. Autorzy 
najlepszych pomysłów otrzymają później granty na 

opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. 
Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł. 
 
Karty Innowacji 
Zapraszamy do przesyłania Kart Innowacji służących 
zgłoszeniu chęci udziału w naborze do Inkubatora. 
Udostępnione dokumenty zawierają instrukcje i 
podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie. 
 
Karta Innowacji dla osób fizycznych i grup nieformalnych 
Karta Innowacji dla osób prawny (w tym m.in.: 
stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, przedsiębiorstw, 
jednostek samorządu terytorialnego) i osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. 
 
1. Jak, gdzie i kiedy przesłać formularz? 
Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji 
elektronicznej do 15 września 2021 r. do godziny 23:59 
pod adres generator@spoldzielnie.org. Jest to jedyny 
dokument wymagany na tym etapie. Przesłanie 
formularza w wyżej wskazanym terminie i na wyżej 
wskazany adres jest niezbędnym warunkiem możliwości 
dalszego udziału w V turze naboru. 
 
Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w 
formie dokumentu tekstowego (np. przygotowanego w 
programie Word lub Open Office Writer), bądź też w 
formie pliku PDF, ale bez potrzeby skanowania podpisów 
zgłoszeniodawcy lub osób reprezentujących podmiot. 
 
Dostarczenie wydrukowanej i podpisanej wersji będzie 
konieczne do przyjęcia do Inkubatora, ale dopiero po 
pozytywnej ocenie zgłoszenia na wstępnym etapie. 
 
2. Kto może wziąć udział w naborze? 
Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak 
i osób prawnych czy grup nieformalnych z całej Polski. 
Każdy innowator może przesłać w jednej turze 
maksymalnie cztery zgłoszenia. Grupa nieformalna 
składa się z co najmniej 2 osób. 
 
3. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza? 
Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić 
wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do 
oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby 
wszystkie pola zostały uzupełnione. Przy wprowadzaniu 
treści obowiązują podane przy konkretnych polach limity 
słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod 
uwagę przy ocenie. W poprawnym wypełnieniu 
formularza pomogą zawarte w nim podpowiedzi. 
Formularz musi zostać wypełniony w języku polskim. 

http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/
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Karty Innowacji powielające pomysły przesłane już 
wcześniej przez zgłoszeniodawcę będą odrzucane na 
etapie weryfikacji formalnej. 
Pod kątem merytorycznym Komisja Oceny Innowacji 
będzie analizować następujące kryteria: 
 
Innowacyjność, oryginalność podejścia do 
problemu/rozwiązania; 
 

• Znajomość problemu, trafność wniosków w 
odniesieniu do potrzeb grupy docelowej 
rozwiązania; 

• Doświadczenie, zasoby, potencjał innowatora 
rozwiązania; 

• Motywacja do realizacji innowacji rozwiązania; 

• Użyteczność proponowanego pomysłu, potencjał 
w zakresie realnego rozwiązania opisanych 
problemów, zakładanych rezultatów. 

 
4. Co się stanie po przesłaniu formularza? 
Formularze będą na bieżąco sprawdzane pod kątem 
spełnienia wymogów formalnych. W razie uchybień 
formalnych można je uzupełnić w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania informacji z 
Inkubatora. Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę 
formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej. 
Autorzy najlepszych zgłoszeń wytypowanych przez 
Komisję Oceny Innowacji zostaną zaproszeni do dalszej 
pracy w Inkubatorze. 
 
Postępy projektu możesz śledzić na bieżąco na naszej 
stronie innowacje.spoldzielnie oraz na Facebooku na 
fanpage’u „Innowatorzy społeczni”. 
 
Projekt "Generator Dostępności" jest realizowany przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w 
partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Poznaniu w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://innowacje.spoldzielnie.org/2021/08/16/generat
or-dostepnosci-v-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-
naborze/ 
 

6. Pomoc To Moc. 

 

PZU kontynuuje swoje wsparcie dla społeczności 
lokalnych. Rusza nowa edycja ogólnopolskiej akcji 
prewencyjnej Pomoc To Moc, w której można zdobyć 
kilkadziesiąt tysięcy dofinansowania na realizację 
inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w okolicy. 
Wnioski można składać do 17 września 2021 roku. 
 
– Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Dotychczas wsparliśmy 500 
projektów na łączną kwotę 12 mln zł – mówi Robert 
Lubański, dyrektor ds. prewencji PZU. – Bardzo zależało 
nam, aby po roku przerwy w akcji, kiedy PZU pomagał 
służbom medycznym i Polakom w walce z 
koronawirusem, wznowić Pomoc To Moc przede 
wszystkim ze względu na wsparcie działań w lokalnych 
społecznościach. Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji 
„Zdrowa i bezpieczna rodzina” szczególnie zachęcamy do 
zgłaszania inicjatyw służących ochronie zdrowia i 
propagowaniu zdrowego stylu życia całych rodzin, co jest 
teraz szczególnie ważne. Naszym celem jest pomoc 
społecznościom lokalnym także w niewielkich 
miejscowościach w budowie przyjaznej i bezpiecznej 
okolicy  – dodaje Robert Lubański. 
 
Podejmując tegoroczną akcję, PZU stawia na pomysły, 
które prowadzą do zmniejszania zagrożeń zdrowotnych i 
budowania świadomości społecznej dotyczącej tego, jak 
ważna jest troska o zdrowie, w tym aktywność fizyczna. 
Promowane projekty mają zachęcać do takiej aktywności 
całe rodziny i edukować w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej, jak również udzielania pierwszej pomocy. 
Mają poza tym służyć dostosowaniu infrastruktury w 
miejscach publicznych do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych oraz podnosić bezpieczeństwo w 
innych dziedzinach. 
 
Akcja ubezpieczyciela jest skierowana zwłaszcza do 
organizacji pozarządowych, które podejmują działania na 
rzecz lokalnych społeczności i najlepiej znają ich 
potrzeby. O dofinansowanie z funduszu prewencyjnego 
można się ubiegać do 17 września br., składając wniosek 
za pośrednictwem strony internetowej: 
pomoctomoc.pzu 
 
Dofinansowanie można uzyskać m.in. na cykliczne akcje 
profilaktyczne i edukacyjne, programy i projekty z 
udziałem profesjonalisty z zakresu zdrowego trybu życia i 
profilaktyki zdrowotnej lub bezpieczeństwa, konsultacje i 
warsztaty poświęcone ochronie zdrowia i propagujące 
zdrowy tryb życia. Wsparcie PZU mogą otrzymać także 
projekty, których celem jest wspomaganie powrotu do 

https://innowacje.spoldzielnie.org/2021/08/16/generator-dostepnosci-v-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/
https://innowacje.spoldzielnie.org/2021/08/16/generator-dostepnosci-v-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/
https://innowacje.spoldzielnie.org/2021/08/16/generator-dostepnosci-v-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/
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zdrowia osób, które przebyły COVID-19, a także 
inicjatywy związane z budową odpowiedniej 
infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w okolicy. 
Dofinansowane mogą zostać również projekty, których 
celem będzie edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa na 
drodze i w internecie oraz wszelkie inicjatywy 
zapobiegające nieszczęśliwym wypadkom. 
 
W minionych dwóch edycjach Pomoc To Moc 
społeczności lokalne zgłosiły ponad 4000 wniosków. 
Kilkaset z nich otrzymało dofinansowanie o łącznej 
kwocie 12 mln zł. 
 
Dzięki akcji PZU w całym kraju zostało zrealizowanych 
wiele potrzebnych przedsięwzięć. Powstały place zabaw, 
miasteczka ruchu drogowego, zostały zainstalowane 
specjalne radary, które przyczyniły się do zmniejszenia 
liczby wypadków w okolicy. W ramach programu 
organizowano także warsztaty i zajęcia dydaktyczne dla 
osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy dzieci. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/359691-pomoc-to-moc.html 

 

7. NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji 

ekonomicznej. 

 

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, 

które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej 

banku centralnego. 

 

I. W szczególności celami działalności edukacyjnej są: 

• upowszechnienie wiedzy o zasadach 

funkcjonowania rynku finansowego, 

kształtowanie postaw sprzyjających jego 

stabilności i rozwojowi systemu finansowego, 

• zwiększenie znajomości zagadnień 

ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na 

temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, 

instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i 

Walutowej (m.in. Europejskiego Banku 

Centralnego, Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych), 

• kształtowanie postaw sprzyjających 

przedsiębiorczości, 

• upowszechnienie obrotu bezgotówkowego, 

• przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i 

kształtowanie odpowiedzialności przy 

podejmowaniu decyzji finansowych, w tym 

zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z 

usług finansowych, 

• popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa 

ekonomicznego i historii pieniądza, 

• promowanie nowoczesnych postaw 

wpływających na kształtowanie kapitału 

społecznego związanego z rozwojem 

gospodarczym. 

Główne obszary tematyczne, w ramach których można 

składać wnioski o dofinansowanie: 

 

• inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje 

i zadania NBP, 

• rozbudzanie postaw i zachowań 

przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi 

młodych oraz po 45 roku życia), 

• zarządzanie przedsiębiorstwem, 

• gospodarowanie budżetem domowym, 

• zapobieganie wykluczeniu finansowemu, 

• pieniądz, 

• gospodarka rynkowa, 

• instytucje i usługi finansowe, 

• nowe horyzonty myśli ekonomicznej. 

 

Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na 

dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: 

Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP. 

 

II. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać 

dofinansowanie 

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze 

lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady 

przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, 

konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane 

nieodpłatnie. 

 

III. Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie 

O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące 

podmioty prawa polskiego: 

• osoby prawne, 

• inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki 

kultury, biblioteki, centra aktywizacji / 

zawodowe, podmioty lokalne, dla których 

organami prowadzącymi są władze 

samorządowe. 

 

https://fundusze.ngo.pl/359691-pomoc-to-moc.html
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O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby 

fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą. 

 

IV. Grupy docelowe 

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków 

NBP mogą być m.in. następujące grupy: 

• dzieci i młodzież, 

• nauczyciele i kadra naukowa, 

• osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone 

wykluczeniem, w tym: 

• młodzież wchodząca na rynek pracy. 

 

V. Zasady udzielania dofinansowań 

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania 

na jeden projekt to 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści 

tysięcy). 

 

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i 

weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. 

Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie 

finansowe NBP są weryfikowane w ramach odrębnego 

trybu. 

 

NBP dofinansowuje przede wszystkim: 

• koszty merytorycznego przygotowania i realizacji 

projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, 

honoraria autorskie, koszty administracyjne, 

koszty nagród, koszty przeprowadzenia 

ewaluacji), 

• koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, 

składu, łamania, montażu, koszty techniczne), 

• koszty informacyjne (m.in.: koszty działań 

związanych z informowaniem o projekcie 

edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego 

rezultatów), 

 

NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, 

transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, 

gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji 

działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego 

przeprowadzenia. 

 

Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie 

ma określonej wartości minimalnej. Każdy projekt jest 

inny, więc również wkład własny powinien być 

przewidziany przez wnioskodawcę indywidualnie. W 

ramach wkładu własnego można częściowo ująć 

wycenioną kwotę wkładu rzeczowego. 

 

NBP nie finansuje zakupu środków trwałych. 

W preliminarzu wydatków projektu należy podać koszty 

w kwotach brutto. 

 

VI. Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych 

projektów 

Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie 

cztery projekty edukacyjne. 

 

W przypadku projektów wieloedycyjnych przekazanie 

dofinansowania jest możliwe wyłącznie po akceptacji 

przez DEW sprawozdania merytorycznego i rozliczenia 

finansowego, dotyczących uprzednio zawartej umowy. 

 

VII. Przesyłanie wniosków do NBP 

Wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora 

wniosków co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia 

projektu. Aby wypełnić wniosek, należy korzystać z 

najnowszej wersji jednej z przeglądarek internetowych, 

sugerowaną jest Internet Explorer w wersji 10.0 i 

wyższej.  

Przed wypełnieniem formularza wniosku należy uważnie 

zapoznać się z: Poradnikiem dla Wnioskodawcy: 

Wytyczne do wypełniania wniosku o dofinansowanie 

NBP (w którym znajduje się instrukcja wypełnienia 

wniosku), układem formularza wniosku oraz wzorem 

umowy. 

NBP nie wspiera projektów w zaawansowanym stadium 

realizacji, tj. takich, w których działania objęte 

dofinansowaniem wykraczają poza prace 

przygotowawcze. 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 

 

• skan aktualnego dokumentu, do którego jest 

wpisany wnioskodawca (uchwały / 

rozporządzenia / odpisy z rejestru innego niż 

KRS), 

• skany decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o 

numerze identyfikacyjnym REGON (w przypadku 

gdy nie są ujawnione w odpisie KRS), 

• skan pełnomocnictwa / upoważnienia 

uprawniającego do działania w imieniu 

wnioskodawcy dla osób upoważnionych do 
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zaciągania zobowiązań finansowych (w 

przypadku gdy nie wynika to z KRS), 

• promesa z wydawnictwa/czasopisma/instytucji 

medialnej z orientacyjnym terminem publikacji 

materiału merytorycznego. 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami 

zawartymi w „Poradniku dla Wnioskodawcy: Jak 

przygotować dobry projekt, a potem przeprowadzić jego 

ewaluację". Poradnik ten powstał z myślą o 

wnioskodawcach – jego zadaniem jest ułatwienie im 

przygotowania projektu i zaplanowania jego ewaluacji, a 

w szczególności autoewaluacji (prowadzonej przez 

samych projektodawców): wyjaśnia, czym jest 

ewaluacja, jakie są jej funkcje i jakie daje korzyści. 

Opisane w nim zostały kolejne kroki planowania i 

prowadzenia ewaluacji, a także metody i techniki 

badawcze. 

 

Warto przeczytać również materiał „Ewaluacja projektu: 

Praktycznie wskazówki, przykłady pytań 

kwestionariuszowych i narzędzi badawczych", który 

został pomyślany jako maksymalnie praktyczna 

„ściągawka" dla projektodawców. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/353997-nbp-dofinansowanie-

projektow-z-zakresu-edukacji-ekonomicznej.html 

 

8.  OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie  
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego 
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy                        
ul. Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w 
godz. 8.00-16.00.  
 
Punkt Informacyjny mieści się również w Lęborku                     
ul. Krzywoustego 1.  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 
 

1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji 
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność  
gospodarczą, której zyski wspierają realizację celów 
statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których celem 
jest zatrudnianie;  

4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w 
kontekście działań animacyjnych i formalizowania 
struktur); 

5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby  
fizyczne i przedsiębiorstwa. 

 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 
 
1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój  

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez 

PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji 
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu  
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,  

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

6. promowania przykładów dobrze prosperujących 
PES, czy też partnerstw działających z udziałem PES i 
partnerów społecznych. 

 
Informacje udzielane są: 
1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 (II 

p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 
2. telefonicznie - 59 840 29 20, 728 945 959, 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne 
są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  
 
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje 
m.in.: 
1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 

form prawnych i typów), 

https://fundusze.ngo.pl/353997-nbp-dofinansowanie-projektow-z-zakresu-edukacji-ekonomicznej.html
https://fundusze.ngo.pl/353997-nbp-dofinansowanie-projektow-z-zakresu-edukacji-ekonomicznej.html
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form 
prawnych i typów), 

3) rejestrowanie działalności PES, 
4) zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
5) prowadzenie działalności statutowej ES. 

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 
1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności  

gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty działania 
w sferze ES, podatki bezpośrednie i pośrednie w 
działaniach PES, obowiązki pracodawcy względem 
pracowników 

2. w zakresie księgowo – podatkowym:  
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, księgowość, 
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem 
w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie  
marketingowe, kształtowanie elastyczności  
ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji 
kosztów, opracowanie/ modyfikacja  
strategii marketingowej przedsiębiorstw 
społecznych, badania rynku, wypracowania i  
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w 
zakresie projektowania produktów i usług. 
 
Zakres tematyczny doradztwa biznesowego 
obejmuje m.in.: 

1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 
lub/i statutowej odpłatnej 

2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
4. negocjacje z instytucjami finansującymi. 

 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację                           
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii 
społecznej  
 i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na 
celu przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii 
społecznej, podniesienie kompetencji i kwalifikacji, 
ale również wzmocnienie obecnie funkcjonujących 

podmiotów ekonomii społecznej w określonej 
dziedzinie wiedzy. 
 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez 
OWES obejmuje m.in.: 

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności  
w sferze ekonomii społecznej 

4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie  
klientów, itp.) 

5. budowanie powiązań kooperacyjnych 
6. restrukturyzacja działalności 
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 

współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 
 

  WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 
1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 

oczekiwanych efektów działania, 
2. pomoc w przygotowaniu planu działania 

dostosowanego do specyficznych potrzeb  
klientów, 

3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, 

4. monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
5. ocenie rezultatów planowanych działań. 

 
WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
 zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 



 

      Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

 

Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co 
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
 

WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 
1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 

dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 
najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES), 

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp  
do wsparcia finansowego dla PES, 

3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

4. wymianę doświadczeń.  
 
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
Zapraszamy! 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pltel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: magda.misiura@cio.slupsk.pl 

 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. 

  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z 

portalu www.ngo.pl, serwisu regionalnego 

www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Aleksandra Barańska 
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