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Finansowanie:



Cel Programu

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane są projekty,

które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego 

i które służą pobudzaniu aktywności społecznej, poprawie jakości 

życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać

się do budowania lokalnego kapitału społecznego. 

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych

oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek,

aby w ich społecznościach żyło się lepiej.



Postawy

Program „Działaj Lokalnie” wspiera aktywność obywatelską
w tym m.in.: wolontariat, filantropię, przywództwo i partnerstwo.



Wartości

„Działaj Lokalnie” jest programem, który promuje takie wartości jak: 

• Zaangażowanie społeczne – wyzwalamy społeczną energię, 
komunikujemy się z naszą społecznością na bieżąco, wspieramy 
projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby.

• Gotowość do podejmowania wyzwań – nie boimy się poszukiwać 
niestandardowych metod działania, wkraczać w nowe obszary
oraz promować innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów
i odbiorców wsparcia.

• Dzielenie się zasobami – działając na rzecz dobra wspólnego 
przekazujemy i pozyskujemy najróżniejsze zasoby, dbamy o jak 
najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność 
procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań.



W ramach konkursu
wsparte mogą być projekty, które:

• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe 
jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, 
mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej 
grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej 
społeczności,

• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji 
życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji 
społecznych,

• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby 
lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,



W ramach konkursu
wsparte mogą być projekty, które:

• proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo 
włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe 
wydarzenia (trwające krócej niż 2-3 miesiące). Natomiast  wysoko 
oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową 
ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone 
wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych 
pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań 
odejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. 
Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem 
wcześniej podjętych działań.



Dodatkowa oferta – ścieżka tematyczna

W ramach tegorocznego konkursu 

prowadzonego przez Ośrodek Działaj 

Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór 

uruchamiana jest  ścieżka tematyczna. 

Na ten cel pozyskaliśmy dodatkowe 

15.000 zł. Odrębnie od zasadniczej puli 

środków ODL. Zasadnicza pula środków 

ODL to 24.000 zł na mikrogranty od 

3.000-6.000 zł. Łączna pula środków to 

39.000 zł w ramach Programu DL 2021.



• Odbędą się 3 spotkania edukacyjne.

• Zaprosimy do współpracy te lokalne społeczności, 
które aktywnie włączą się w organizację tych 
spotkań. 

• WWF zapewnia bezpłatne materiały edukacyjne.

• Spotkania poprowadzą przedstawiciele ODL, WWF 
oraz inni zaproszeni eksperci w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu.



Kto może ubiegać się o dotację? 

• organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, 
uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń 
wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych 
Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu 
państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń 
samorządów lokalnych, 2) zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę 
stowarzyszenia zwykłe, 3) oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających 
osobowość prawną, 4) grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, 
oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek 
złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: 
instytucja kultury, biblioteka publiczna. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub 
dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania 
go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz 
rozliczenie projektu.

• grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj 
Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to forma dofinansowania projektów realizowanych przez 
nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie. 

Udziału w konkursie nie mogą brać:

• wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,

• organizacje/instytucje niewymienione powyżej.



Kto może ubiegać się o dotację? 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje
oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki: 

• mają siedzibę/oddział na terenie gmin: Janowice Wielkie, 
Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, 
Szklarska Poręba ,

• oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej 
z wymienionych gmin. 



Inne ważne informacje:

Kwota dotacji: maksymalnie 3.000-6.000 zł

Pula na dotacje: 24.000,00 zł oraz 15.000 zł (osobna ścieżka)

Sposób złożenia wniosku: przez generator dostępny na stronie

http://system.dzialajlokalnie.pl

Czas realizacji projektów: 1 lipca 2021 – 31 grudnia 2021

Konsultacje udzielane będą w: siedzibie ODL, ul. 1 Maja 9 lok.2, 

58-530 Kowary, zdlanie poprzez dostępne komunikatory, aplikacje 

itd…. dla wnioskodawcy, mailowo i pod nr telefonu: 75 644 21 65. 

Formularz wniosku i regulamin konkursu można obejrzeć

na stronie: www.duchgor.org

http://system.dzialajlokalnie.pl/
http://www.duchgor.org/


Minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, przy czym:

• min. 5% w postaci finansowej

• pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego

lub pracy wolontariuszy

Wkład można pozyskać i zaangażować w trakcie realizacji projektu, 

we wniosku należy wskazać wysokość wkładu i planowane źródła 

finansowania.

Wymagany wkład własny:



FORMULARZ WNIOSKU

http://system.dzialajlokalnie.pl



JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE

Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu 
zakładanych we wniosku celów,
między innymi:
1) zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych 
materiałów, np. do zajęć
i warsztatów,
2) wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
3) koszty druku, usługi graficzne,
4) koszty przejazdu (np. na spotkania i szkolenia organizowane przez 
Ośrodek Działaj Lokalnie),
5) zakup elementów wyposażenia,
6) koszty koordynacji i zarządzania projektem,
7) wynagrodzenia specjalistów, honoraria,
8) zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione. 



Z otrzymanego grantu nie można finansować: 

1) udzielania pożyczek,
2) przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,
3) celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
4) działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych
rezultatów,
5) zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
6) bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
7) inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
8) podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku,
9) tworzenia kapitału żelaznego organizacji,
10) zagranicznych wycieczek i wyjazdów,
11) kar, grzywien i odsetek karnych,
12) zakupu napojów alkoholowych,
13) podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,
14) finansowania podatku dochodowego od osób prawnych,
15) prowadzenia działalności gospodarczej. 



W związku z pochodzeniem środków finansowych, którymi dysponuje PAFW, i które są podstawą

funkcjonowania Programu, grantobiorca w momencie podpisywania umowy dotacji oświadczy, że:

1) nie wykorzysta dotacji na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją, zakupem i sprzedażą broni

i amunicji lub aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub aborcyjnych,

2) żadna kwota ze środków dotacji nie stanie się zobowiązaniem i/lub nie będzie wydatkowana, jako

wsparcie finansowe wobec komercyjnego przedsięwzięcia, obecnie umiejscowionego w Stanach

Zjednoczonych Ameryki w celu przeniesienia tego przedsięwzięcia poza teren StanówRegulamin 
Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2020”, strona 5 z 8

Zjednoczonych Ameryki lub przedsięwzięcia, które mogłoby wpływać na redukcję zatrudnienia

w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wynikającą z przeniesienia produkcji poza ich teren,

3) żadna kwota przydzielona na podstawie umowy nie zostanie przeznaczona ani spożytkowana

na żaden projekt lub działalność, która przyczyniłaby się do pogwałcenia praw pracowników

uznawanych przez prawo międzynarodowe, zdefiniowane w Paragrafie 502 (a) (4) obowiązującej

w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawy o Prawie Handlowym z 1974 roku, pracowników

na terenie kraju przyjmującego, włącznie z jego oznaczonymi obszarami.

4) nie wykorzysta dotacji na wspieranie – w jakiejkolwiek formie – działań prowadzonych przez osoby

fizyczne i/lub podmioty prawne, które mogłyby przyczyniać się do aktów przemocy lub terroryzmu

(zobacz http://sanctionssearch.ofac.treas.gov)

Z otrzymanego grantu nie można finansować: 



Inne

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Ośrodka Działaj 
Lokalnie.

2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu 
zamieszczone są na stronie internetowej, w zakładce „Zasady 
Programu”: http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu

3. Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników, jednak w 
sytuacji, gdy wniosek składa np. szkoła w imieniu grupy nieformalnej, 
należy we wniosku zaznaczyć fakt posiadania pełnomocnictwa od 
organu któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz 
prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.



Inne

4. W przypadku pozytywnej rekomendacji Lokalnej Komisji 
Grantowej, wnioskodawcy (z wyjątkiem Inicjatyw Działaj 
Lokalnie) będą zobowiązani przed podpisaniem umowy z 
Ośrodkiem Działaj Lokalnie, do przedstawienia do wglądu 
dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości 
prawnej lub – w przypadku szkół – stosownego 
pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do 
samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia 
działań zaplanowanych w ramach projektu.



Inne

5. W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest 
budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury 
przytwierdzonej do gruntu, niezbędne jest uzyskanie zgody 
właściciela gruntu na realizację projektu. Na etapie 
składania wniosku należy zaznaczyć ten fakt we właściwym 
pytaniu, a kopię zgody właściciela należy przedstawić 
Ośrodkowi Działaj Lokalnie przy podpisywaniu umowy

Dotacji.



Wnioski spełniające wszystkie 

kryteria formalne zostaną 

przekazane Komisji, która dokona 

oceny aplikacji w oparciu o kryteria 

merytoryczne



Kryteria merytoryczne:

Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią 
następujące kryteria: 

• odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla 
społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.

• zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy 
do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne 
rezultaty.

• szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby,
a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się 
na współpracy z partnerami instytucjonalnymi
i wolontariuszami.

• zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny 
sposób komunikowania o planowanych działaniach.



Kryteria merytoryczne:

• proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo 
włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

• jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, 
jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni 
uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.

• planują kontynuowanie wybranych działań projektu
i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych
po zakończeniu realizacji projektu.

• gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.

• mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.



DODATKOWE MOŻLIWOŚCI DLA 
UCZESTNIKÓW PROGRAMU



Rozwój kompetencji

Zwiększeniu kompetencji, pomocnych w realizacji projektów, mogą 
służyć kursy i szkolenia zamieszczone na  platformie Kursodrom: 
http://bit.ly/KursyDlaAnimatorow.

Kursodrom to bezpłatna platforma e-learningowa, oferująca 
nieograniczony dostęp do zasobów edukacyjnych związanych
z zarządzaniem i codzienną działalnością organizacji 
pozarządowych.

Kursodrom jest stale rozwijanym serwisem edukacyjnym,
gdzie znaleźć można: kursy online, filmy edukacyjne, nagrania 
webinariów, interaktywne narzędzia online i inne.

http://bit.ly/KursyDlaAnimatorow


Rozwój kompetencji

Dostęp do wszystkich otwartych zasobów jest bezpłatny,
a korzystanie z platformy Kursodrom wymaga tylko 
zarejestrowania się.

Operatorem platformy jest Fundacja Akademia Organizacji 
Obywatelskich, organizacja dbająca o wysoką jakość zarządzania
w trzecim sektorze i podnoszenie kwalifikacji menedżerskich przez 
kadrę zarządzającą polskimi organizacjami pozarządowymi.



Szkolenia, spotkania, webinary, akce
organizowane przez ODL

Ośrodek Działaj Lokalnie może zaprosić ekspertów i 
specjalistów z różnych dziedzin BEZPŁATNIE. NGO 
na naszym terenie mogą korzystać bezpłatnie ze 
szkoleń np.: księgowych, marketingowych, 
prawnych itd….Warunkiem jest 10-15 uczestników –
przedstawicieli lokalnych ngo.
Szkolenia prowadzą: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (FRSO), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego (FRSI)

Organizacja 3.0

itd…..



Lokalny i ogólnopolski Konkurs „Opowiedz…”

• Poszukiwanie atrakcyjnych sposobów opisywania własnych 
działań i promowania inicjatyw realizowanych
w ramach „Działaj Lokalnie”.

• Twórcze pokazywanie projektów.

• Historie ludzi, liderów, miejsce, konkretnych przeobrażeń
w danej miejscowości, promocja regionu.

• Perspektywa sukcesu: pokazanie zaangażowania ludzi,
ich pomysłowości, aktywności,  wspaniałych rezultatów
i pozytywnych zmian.

• Konieczne zgłoszenie do ODL, nie można zgłosić 
samemu do ARFP. 



Konkurs „Opowiedz…”

• 4 dotychczasowe kategorie konkursowe: CZŁOWIEK, MIEJSCE, 
MOTYW, FILMOWY PRODUKT PROJEKTU

• Forma: reportaż multimedialny lub krótki film

• Czas trwania: max. 2,5 min

http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/opowiedz/

Podczas dorocznej Gali Programu Działaj Lokalnie przyznawane są 
nagrody dla zgłoszonych filmów w postaci środków Pieniężnach od 
3.000-5.000 zł. 

http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/opowiedz/


Konkurs „Opowiedz…”

Covid-19 zmienił sytuację dot. tego 
konkursu, trudno powiedzieć czy w 
2021-22 będzie kontynuowany. 

Od nas z lat 2019-2020 zostały wysłane 2 filmy. Za 
udostępnienie na You Tube odpowiada 
wnioskodawca.

11-12.03.2021 odbywa się w tym roku Gala, gdzie 
zobaczymy jakie filmy zostały nagrodzone.



Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” i „Społecznik Roku” 
wspierany przez Newsweek Polska

Możliwość nominowania swojego darczyńcy biznesowego

do Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, szczególnie w kategorii 

Rozwój lokalny. Na początku roku na stronie www.dobroczyncaroku.pl

można zgłaszać darczyńców biznesowych,

którzy wsparli lokalnie inicjatywy mieszkańców.

Możliwość nominowania „Społecznika Roku”, 

https://www.newsweek.pl/trendy-i-inspiracje/spolecznik-roku-2020-

dwunasta-edycja-konkursu-o-tytul-spolecznika-roku/3k66k9h

http://www.dobroczyncaroku.pl/
https://www.newsweek.pl/trendy-i-inspiracje/spolecznik-roku-2020-dwunasta-edycja-konkursu-o-tytul-spolecznika-roku/3k66k9h


Dołącz do Lokalnych Partnerstw  Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności

Jesteście grupą minimum trzech organizacji i instytucji? 
Chcielibyście zbudować partnerstwo oparte na dobru wspólnym? 
Wasze organizacje i instytucje działają w aktywnej gminie do 50 
tys. mieszkańców? Zrealizowaliście co najmniej jeden program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ostatnich czterech 
latach? Zgłoście się do pilotażowej ścieżki programu „Lokalne 
Partnerstwa PAFW”, dowiedzcie się więcej o metodzie animacji 
wypracowanej w Programie i ubiegajcie się o grant do 20 tys. zł 
na Wasz partnerski projekt. 



KRYTERIA

ORGANIZACJE:

• działają w gminie do 50 tys. mieszkańców;

• co najmniej jeden z członków Grupy Inicjatywnej/partnerstwa brał udział 
w minimum jednym z programów PAFW w ostatnich czterech latach (są to, 
między innymi programy: „Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”, „English 
Teaching”, Program Rozwoju Bibliotek, „Liderzy PAFW”, „Seniorzy w 
Akcji”, „Szkoła Ucząca Się” oraz „Przemiany w Regionie” (RITA));

• potrafią wykazać, że działania, które dotychczas podejmowali są spójne z 
wartościami i misją PAFW;

• chcą korzystać z metody animacji na rzecz społeczności lokalnych opartej 
na dobru wspólnym; 

• są przekonani co do potencjału lokalnych organizacji i instytucji do 
zaangażowania się w partnerskie działania na rzecz lokalnych społeczności, 
tak aby do Grupy Inicjatywnej dołączyły także inne podmioty (szkoły, 
biblioteki, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, przedsiębiorcy, 
lokalne media).



Co w ramach dotacji?

• udział w programie tutoringu dla wybranych przez Komisję Rekomendacyjną 
Programu Grup Inicjatywnych; program tutoringu obejmuje szkolenie z metody 
animacji społeczności lokalnych oraz indywidualne wsparcie doświadczonych 
animatorów;

• mini-granty w wysokości 3 tysięcy złotych dla wybranych przez Komisję 
Rekomendacyjną Programu Grup Inicjatywnych na przeprowadzenie lokalnej 
diagnozy i konsultacji społecznych;

• możliwość ubiegania się o start-up grant do 20 tysięcy złotych dla Grup 
Inicjatywnych, które ukończą program tutoringu, przeprowadzą diagnozę 
społeczną i przygotują partnerski projekt; 

• stałe wsparcie ekspertów i animatorów, udział w szkoleniach, webinariach, 
możliwość wymiany doświadczeń



Przykład z naszego podwórka

Lokalne Partnerstwo PAFW Janowice Wielkie

https://www.duchgor.org/index.php/projekty-lgd/projekty-wlasne-
lgd/43-01-lppafw.html?layout=*

https://www.facebook.com/Partnerstwo-PAFW-Janowice-Wielkie-

112003223925303

https://www.facebook.com/Partnerstwo-PAFW-Janowice-Wielkie-112003223925303
https://www.facebook.com/Partnerstwo-PAFW-Janowice-Wielkie-112003223925303


• Równamy szanse w edukacji

• ENGLISH TEACHING

• RÓWNAĆ SZANSE

• SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)

• SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW

• PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI

• STYPENDIA POMOSTOWE

• UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)

http://pafw.pl/program/inicjatywy-w-zakresie-edukacji/english-teaching/
http://pafw.pl/program/inicjatywy-w-zakresie-edukacji/rownac-szanse/
http://pafw.pl/program/inicjatywy-w-zakresie-edukacji/szkola-uczaca-sie-sus/
http://pafw.pl/program/inicjatywy-w-zakresie-edukacji/szkola-edukacji-pafw-i-uw/
http://pafw.pl/program/inicjatywy-w-zakresie-edukacji/projektor-wolontariat-studencki/
http://pafw.pl/program/inicjatywy-w-zakresie-edukacji/stypendia-pomostowe/
http://pafw.pl/program/inicjatywy-w-zakresie-edukacji/uniwersytety-trzeciego-wieku-utw/


• Wspieramy rozwój społeczności lokalnych

• WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

• DZIAŁAJ LOKALNIE

• SEKTOR 3.0

• LIDERZY PAFW

• PRO PUBLICO BONO

• PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

• LOKALNE PARTNERSTWA PAFW

http://pafw.pl/program/rozwoj-spolecznosci-lokalnych/wspieramy-organizacje-pozarzadowe/
http://pafw.pl/program/rozwoj-spolecznosci-lokalnych/dzialaj-lokalnie/
http://pafw.pl/program/rozwoj-spolecznosci-lokalnych/sektor-3-0/
http://pafw.pl/program/rozwoj-spolecznosci-lokalnych/liderzy-pafw/
http://pafw.pl/program/rozwoj-spolecznosci-lokalnych/pro-publico-bono/
http://pafw.pl/program/rozwoj-spolecznosci-lokalnych/program-rozwoju-bibliotek/
http://pafw.pl/program/rozwoj-spolecznosci-lokalnych/lokalne-partnerstwa-pafw/


• Dzielimy się polskim doświadczeniem

• STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA

• PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)

• STUDY TOURS TO POLAND (STP)

http://pafw.pl/program/dzielimy-sie-polskim-doswiadczeniem/stypendia-im-lanea-kirklanda/
http://pafw.pl/program/dzielimy-sie-polskim-doswiadczeniem/przemiany-w-regionie-rita/
http://pafw.pl/program/dzielimy-sie-polskim-doswiadczeniem/study-tours-to-poland/


Konkurs skierowany jest do 

osób starszych oraz 

tandemów 

międzypokoleniowych 

(osoba 60+ i osoba 

młodsza o co najmniej 25 

lat), które chcą aktywnie 

działać na rzecz swojego 

otoczenia i które pragną 

pracować ze społecznością 

na rzecz wprowadzania 

trwałych rozwiązań 

pobudzających aktywność 

społeczną mieszkańców.

Seniorzy w akcji! 



Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co 

najmniej jednym z czterech obszarów:

1) Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu 

społecznym

2) Działania edukacyjne i kulturalne

3) Działania na rzecz środowiska

4) Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych 

technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym

Zgłoszenia trwają do 22 marca.

http://pafw.pl/wydarzenie/seniorzy-znowu-w-akcji-konkurs-grantowy-

rozpoczety/

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

http://pafw.pl/program/inicjatywy-w-zakresie-edukacji/uniwersytety-trzeciego-wieku-utw/


Grant na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo trudnej 

sytuacji, wynikającej z pandemii COVID-19. Można dostosować swoją 

aktywność programową do obecnych warunków, a także rozpocząć nowe 

projekty, często o charakterze interwencyjnym, skierowane do osób 

szczególnie potrzebujących pomocy. Organizacje mogą otrzymać również 

wsparcie instytucjonalne – dofinansowanie na koszty administracyjne i 

wynagrodzeń ich pracowników.

Celem nowej edycji konkursu, który ogłoszony zostanie 10 marca 2021 

roku, jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz 

łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii 

COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży 

z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.



• Maksymalna kwota dotacji: do 40 tysięcy zł

• w tym kwota na rozwój instytucjonalny: nie więcej niż 7 tysięcy zł

• Okres realizacji projektów: 1 czerwca – 30 listopada 2021 r.

• Koszty administracyjne: do 15 procent wnioskowanej dotacji

• Wkład własny: nie wymagany

• Termin składania wniosków:
Do 10 kwietnia na platformie witkac.pl. Bezpośredni link do rejestracji wniosku 
opublikowany zostanie 1.04.2021. Przed tym terminem wniosek można 
opracować na podstawie szablonu dostępnego na stronie fed.org.pl

• Pula środków w konkursie: 1 milion zł

• Kto może ubiegać się o dotację:
Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i 
stowarzyszenia.

Grant na przeciwdziałanie skutkom pandemii

http://www.fed.org.pl/


Realizowany od 2000 roku program inicjuje i wspiera działania na rzecz promocji języka 
angielskiego oraz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i 
wsi, a tym samym służy wyrównywaniu ich szans edukacyjnych. Jednocześnie program 
przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w małych 
miejscowościach.

W latach 2000-2020, poprzez konkursy grantowe kierowane do szkół i organizacji pozarządowych 
z małych miejscowości, dofinansowano 1116 projektów, w wyniku których w wielu szkołach 
powstały kluby miłośników kultury anglosaskiej i języka angielskiego, biblioteczki z literaturą i 
prasą anglojęzyczną oraz koła teatralne. Organizowano liczne konkursy wiedzy o anglosaskich 
pisarzach, kulturze i historii, a także festiwale piosenki. Dzieci i młodzież otrzymały możliwość 
obejrzenia anglojęzycznych filmów oraz uczestnictwa w lekcjach prowadzonych przez „native 
speakers”. W projektach uczestniczyło bezpośrednio ok. 72 tysiące uczniów i 4700 nauczycieli, a 
pośrednio ponad 170 tysięcy rodziców oraz innych przedstawicieli lokalnych społeczności.

Oferta programu to także szkolenia metodyczne „Weekends with English Teaching” dla 
nauczycieli angielskiego z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Dotychczas przeprowadzono 
142 takie szkolenia, a łącznie wzięło w nich udział 6513 osób.

Realizator: Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida” Strona programu: 
http://www.englishteaching.org.pl

ENGLISH TEACHING



Równać szanse

• Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry 
start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z 
małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać 
wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej 
przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej 
aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych 
możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie 
mu życie.

• Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 
lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób.

• https://rownacszanse.pl/o-programie

https://rownacszanse.pl/o-programie


W Programie „Równać Szanse” prowadzimy pięć konkursów 
grantowych (dwa otwarte i trzy zamknięte).

• Ogólnopolski Konkurs Grantowy, czyli OKG to dwuetapowy, otwarty 
konkurs dla organizacji pozarządowych oraz bibliotek i domów 
kultury, które od roku 2008 zrealizowały co najmniej jeden projekt w 
ramach Regionalnego Konkursu Grantowego. Maksymalna kwota 
dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy.

• Regionalny Konkurs Grantowy, czyli RKG to otwarty konkurs dla 
organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek 
gminnych i grup nieformalnych, maksymalna kwota dotacji 8 500 zł 
na projekty trwające 6 miesięcy. Przy organizacji RKG Polska 
Fundacja Dzieci i Młodzieży współpracuje z czterema Partnerami 
Regionalnymi.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
I ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI


