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Słowo wstępne
Szanowni Państwo,

Sektor organizacji pozarządowych w Polsce
stanowi bardzo ważną formę zmieniania
otoczenia w wymiarze zarówno fizycznym jak i
społecznym. Organizacje te wypełniając cele
statutowe często skupiają swoje działania wokół
potrzeb społeczności lokalnych i są dla nich
najskuteczniejszym wsparciem w działaniach.
Specyfiką III sektora w wielu przypadkach jest jednak konieczność
pozyskiwania przez podmioty pozarządowe zewnętrznego finansowania
swoich projektów, co często okazuje się być problematyczne. Sytuacja ta
dotyczy szczególnie fundacji, stowarzyszeń i podobnych podmiotów, które
nie mogą prowadzić działalności w celu czysto zarobkowym.
Niniejszym raportem chcemy jednak przekonać Państwa, że „rynkowa”
podaż funduszy dla organizacji pozarządowych w Polsce jest duża. Wbrew
pozorom zdobycie pieniędzy na realizację projektu nie musi stanowić
bariery nie do przejścia. Chociaż wydaje się to być skomplikowanym
krokiem, który nie raz skutecznie odwodzi od działania, to z naszego
doświadczenia trudniejszymi zagadnieniami od pozyskania funduszy jest
dobór zespołu i zarządzanie projektem.
Na rynku znaleźć można bardzo szeroką ofertę wspierania działań
zorientowanych na poszczególne cele (edukacja, młodzież, sport itp.)
wyznaczane przez grantodawcę lub wynikające z jego profilu działalności.
Poniższą bazę kierujemy zarówno do aktywnych organizacji pozarządowych
jak i do osób fizycznych chcących zainicjować działania na rzecz np.
lokalnych społeczności. Do działania potrzebna jest przede wszystkim
motywacja. Pieniądze są jak powietrze – przeciekają przez ręce, ale są
wszędzie, na wyciągnięcie ręki. Zachęcamy, by po nie sięgnąć.

Maksymilian Lubański
Prezes Zarządu
Fundacja Kapitał Młodych
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O Fundacji
Fundacja Kapitał Młodych została powołana w 2013 roku, przez grupę
ambitnej młodzieży, która zauważyła potrzebę wspierania młodych ludzi w
ich rozwoju na polu edukacyjnym, zawodowym, duchowym i kulturowym.
Jako fundacja wyróżnia nas fakt, iż działamy dla młodych i jako młodzi.
Dzięki temu jesteśmy blisko problemów i trudności napotykanych przez
współczesną młodzież, znamy ich marzenia, potrzeby, łatwiej nam docierać
do naszych adresatów. Wierzymy w kapitał, jakim są i jakim dysponują
młodzi, wierzymy w ich entuzjazm oraz ogromny zasób drzemiących w nich
możliwości i zdolności. Chcemy, aby młode osoby w Polsce miały możliwość
realizowania swoich pomysłów, ciekawych projektów, aby poprzez ich
realizację kształtowała współczesny świat w poszanowaniu tradycji i
wartości chrześcijańskich.
Inspirujemy i aktywizujemy młodzież poprzez organizację konferencji,
spotkań z inspirującymi ludźmi, warsztatów doszkalających, seminariów,
paneli dyskusyjnych, konkursów promujących wiedzę z różnych dziedzin
życia. Inicjujemy, realizujemy i wspieramy liczne projekty budujące
społeczeństwo obywatelskie, dające młodym nowe możliwości rozwoju.
Poprzez akcje charytatywne niesiemy pomoc osobom znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej, uwrażliwiamy społeczeństwo na potrzeby
innych, pokazujemy, że dzięki współpracy i dobrej organizacji da się
wprowadzić realne zmiany w naszym otoczeniu.
Każdemu członkowi naszej fundacji zależy na osobistym rozwoju,
podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych, nieustannym zgłębianiu
wiedzy i zdolności, a także pogłębianiu
swojej
wiary.
Zdobytą
wiedzą,
spostrzeżeniami,
kapitałem
właśnie,
chcemy dzielić się z innymi.

Kontakt :

http://www.kapitalmlodych.pl/

https://www.facebook.com/fundacjakm
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Wprowadzenie
Jak młoda organizacja może pozyskiwać fundusze na realizację swoich celów
statutowych?
Obecnie istnieje wiele źródeł finansowania, które dają organizacjom
pozarządowym możliwość rozwoju.
Możemy wymienić m.in.:






Składki członkowskie;





Zbiórki publiczne, kwesty, loterie, SMS-y charytatywne;

Datki od osób prywatnych;
Darowizny od osób prawnych;
Odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla Organizacji
Pożytku Publicznego (OPP);
Dochody ze spadków;
Dotacje ze środków publicznych i prywatnych.

Dla młodych organizacji non-profit, dopiero stawiających pierwsze kroki,
najpoważniejsze źródło dochodów będą stanowiły te ostatnie, czyli granty
ze środków publicznych i prywatnych.
Dlatego też stworzyliśmy bazę organizacji grantodawczych, która pozwala
w szybki i łatwy sposób poszukiwać aktualnych możliwych dotacji.
Kto może udzielać dotacji?






administracja rządowa i samorządowa (ministerstwa, urzędy miast);
organizacje pozarządowe (krajowe lub zagraniczne);
Unia Europejska;
podmioty niepubliczne (firmy, banki itp.).

W większości przypadków konieczne jest, aby podmiot ubiegający się o
dofinansowanie w konkursie grantowym miał statut organizacji non-profit.
Chcemy, aby poniższy raport pomógł organizacjom pozarządowym w
pozyskiwaniu funduszy dla swoich celów statutowych.
Chcemy, żeby każda organizacja zrzeszająca twórczych obywateli, mająca
ciekawe pomysły na wsparcie swojej lokalnej społeczności, edukacji,
kultury miała szansę znaleźć odpowiednie źródło pozyskania funduszy dla
realizacji swoich działań.
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Pragniemy, aby nasza baza inspirowała nowe, młode
organizacje do włączenia się w działania na rzecz dobra
publicznego poprzez aktywny fundraising.
Mocno wierzymy, że poprzez aplikowanie w konkursach
grantowych możemy realizować nasze marzenia, zmieniać
przyszłość lokalnych społeczności, zachęcać do aktywności na rzecz innych.

Konstrukcja raportu:
Przygotowana przez nas baza grantów została podzielona na siedem
kategorii tematycznych:
1. Edukacja i kultura
2. Ochrona zdrowia
3. Społeczeństwo obywatelskie
4. Dzieci i młodzież
5. Współpraca międzynarodowa
6. Technologie informacyjne
7. Inne programy dotacyjne
W rozdziale pierwszym- „Edukacja i kultura” -zgromadziliśmy konkursy
grantowe organizacji, które w szczególny sposób pragną wspierać oświatę
na wszystkich poziomach kształcenia, projekty wyrównujące szanse
edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, rozwój talentów, poprawę standardów
nauczania. Również w tej części znajdują się dotacje na wsparcie wydarzeń
artystycznych, festiwali, warsztatów, wystaw, konkursów, wycieczek do
teatrów, muzeów i innych form propagowania kultury.
W rozdziale drugim- „Ochrona zdrowia”-pokazujemy, u kogo można szukać
dofinansowania projektów
z zakresu
wsparcia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, przewlekle i ciężko chorych,
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bez dostępu do leków i
potrzebnych środków medycznych.
W kolejnej części - „Społeczeństwo obywatelskie”- koncentrujemy się na
konkursach, które propagują ideę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
wspierają działania na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych, rozwój
współpracy i zacieśniania się więzi społecznych.
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Przedmiotem rozdziału czwartego są inicjatywy wspierające „Dzieci i
młodzież”, wyrównujące szanse młodych ludzi z małych miejscowości,
dbające o bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą oraz pomoc dzieciom i
młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, inspirujące młodych do rozwoju i
odkrywania drzemiącego w nich potencjału.
„Współpraca międzynarodowa” to rozdział piąty, w którym wymienione są
konkursy wspierające współpracę między różnymi krajami a Polską,
poprzez wspólne projekty kulturalne, naukowe, badawcze, imprezy
edukacyjne, wymianę młodzieży czy promowanie turystyki.
W rozdziale „Technologie informacyjne” znaleźć można konkursy grantowe
wspierające
ciekawe
zastosowania
nowoczesnych
technologii
informacyjnych przez organizacje pozarządowe.
W ostatniej części „Inne programy dotacyjne” zgromadzone zostały adresy
fundacji oferujących
wsparcie finansowe dla ciekawych inicjatyw
społecznych z różnych dziedzin.

Raport został przygotowany przez Fundację Kapitał Młodych na podstawie
informacji zawartych na stronach internetowych instytucji udzielających
dotacji organizacjom pozarządowym.
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1. Edukacja i
kultura
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1.1. Z PZU po lekcjach
Fundator: Fundacja PZU
Termin naboru: marzec-lipiec (2013)(2014)(2015)

Kwota dofinansowania:
Do 50 000 zł
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne
(na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców)
kierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
Fundacja wspiera finansowo realizację długofalowych projektów, które
rozwijają w uczniach zdolności i pasje oraz poprawiają standardy
nauczania, w tym w szczególności warsztaty, zajęcia edukacyjne,
zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne.

Kto może się ubiegać?
-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.
Więcej informacji:
http://www.fundacjapzu.pl/
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1.2. Program Dotacji FUNDACJI BANKOWEJ
im. Leopolda KRONENBERGA
Fundator: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przy Citi
Bank Handlowy
Terminy naborów : dwa razy do roku
-edycja wiosenna: marzec
-edycja jesienna: wrzesień-październik
UWAGA: Instytucje ubiegające się o dotację muszą zarejestrować się
w Systemie (I etap) najpóźniej na 10 dni roboczych do daty
zakończenia naboru wniosków.
Kwota dofinansowania:
Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty
przyznawanych dotacji
Środki finansowania: prywatne
Cel:
Fundacja udziela dofinasowania w wyniku konkursu w Programie
Dotacji w dwóch głównych obszarach programowych:
-edukacja
-rozwój lokalny
Kto może wziąć udział?
Fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz
jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra
publicznego.
Więcej informacji: www.kronenberg.org.pl
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1.3. „mPotęga”
Fundator: Fundacja mBanku
Terminy naborów : marzec-maj (2014)(2015)

Kwota dofinansowania:
od 2 000 do 5 000 zł (w przypadku szkół podstawowych) lub od 5 000
do 8 000 zł (w przypadku gimnazjów, liceów i techników)
Środki finansowania: prywatne

Cel:
-promocja nauki matematyki poprzez stworzenie ciekawych,
innowacyjnych, metod i narzędzi edukacji matematycznej,
-zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą do sięgnięcia
po nowe metody przekazywania wiedzy matematycznej,
-zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką i wciągnięcie ich w
aktywny proces wykorzystywania tej wiedzy, poprzez pokazanie
praktycznych zastosowań matematyki.

Kto może wziąć udział?
-organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, biblioteki;
-szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne;
-grupy nieformalne (np. nauczyciele, koła naukowe, rada rodziców lub
grupy młodzieżowe)
z terenu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego,
lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińskomazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Więcej informacji:
http://www.mpotega.pl/
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1.4. „Patriotyzm Jutra”
Fundator: Muzeum Historii Polski
Terminy naborów: styczeń-luty (2013) (2014) (2015)

Kwota dotacji: od 5 000 do 50 000 zł
Środki finansowania: publiczne

Cel:
-odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu
historii Polski;
-wspieranie inicjatyw angażujących społeczności w działania
poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i
kultury;
-przywracanie pamięci historycznej;
-budowanie tożsamości opartej o znajomość własnej tradycji;
-ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.

Kto może wziąć udział?
-Organizacje pozarządowe,
-samorządowe instytucje kultury z całej Polski.

Więcej informacji:
http://muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra.html
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1.5. Konkurs „Przedsiębiorczość,
Finanse i Zarządzanie”
Fundatorzy: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy,
Polsko -Amerykańska Fundacja Wolności
Realizator: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Terminy naborów : luty-marzec
UWAGA: W konkursie weźmie udział pierwszych 15 drużyn - decyduje
kolejność zgłoszeń!
Kwota do wygrania:
Nagradzani są uczestnicy 5 najlepszych zespołów. Każdy członek
zwycięskiego zespołu otrzymuje, odpowiednio, za zajęcie przez
zespół:
I miejsca - 2 500 zł
II miejsca – 2 000 zł
III miejsca – 1 500 zł
IV miejsca – 1 000 zł
V miejsca – 750 zł
Środki finansowania: prywatne
Cel:
Misją konkursu jest promowanie integracji wiedzy z zarządzania i
finansów, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności
nabytych na studiach oraz sprawdzenie zastosowania ich w praktyce.
Kto może wziąć udział?
Zespoły studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich z dziedziny ekonomii, finansów i
zarządzania. Każdą uczelnię/wydział może reprezentować tylko 1
zespół. W skład zespołu może wchodzić od 3 do 5 studentów.

Więcej informacji: http://fep.lodz.pl/en/programy/konkursprzedsiebiorczosc-finanse-i-zarzadzanie
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1.6. Akademia Orange
Fundator: Fundacja Orange
Terminy naborów : wrzesień-październik

Kwota dofinansowania:
-do 30 000 zł
-do 10 000 zł (dla Wnioskodawców Akademii Orange Inspiracje)
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez
wspieranie oryginalnych inicjatyw edukacyjno-kulturalnych, które
zachęcają do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.

Kto może wziąć udział?
Organizacje zajmujące się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (do
18 lat), zarówno państwowe, samorządowe, jak i pozarządowe.

Więcej informacji: http://www.akademiaorange.pl/
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1.7. „PZU z Kulturą”- Fundacja PZU
Fundator: Fundacja PZU
Termin naboru: raz do roku
marzec-kwiecień (2013)(2014)(2015)

Kwota dofinansowania:
Do 15 000 zł
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dla dzieci i młodzieży
szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z
małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do
kultury tzw. wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat
dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.
Fundacja PZU wspiera finansowo organizowanie interesujących i
rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach
kultury, takich jak muzea, teatry, opery, galerie itp.

Kto może się ubiegać?
-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.

Więcej informacji: http://www.fundacjapzu.pl/
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1.8. "Ojczysty – dodaj do ulubionych"
Fundator: Narodowe Centrum Kultury
Terminy naborów : sierpień (2012), kwiecień (2013),
grudzień-styczeń (2014/2015)

Kwota dofinansowania:
od 10 000 do 75 000 zł
Środki finansowania: publiczne

Cel:
Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw
wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych,
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym
poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Kto może wziąć udział?
-Organizacje pozarządowe,
-samorządowe instytucje kultury (oprócz instytucji
współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu
terytorialnego).

Więcej informacji:
http://www.nck.pl/ojczysty/
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1.9. Program „Kultura - Interwencje”
Fundator: Narodowe Centrum Kultury
Terminy naborów : marzec-kwiecień (2013), czerwiec (2013)

Kwota dofinansowania:
od 15 000 do 150 000 lub 250 000 zł
Środki finansowania: publiczne

Cel:
Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w
kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez
finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek
kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Kto może wziąć udział?
-Organizacje pozarządowe
-samorządowe instytucje kultury (oprócz instytucji
współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu
terytorialnego).

Więcej informacji:
http://nck.pl/kultura-interwencje/
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2. Ochrona zdrowia
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2.1. „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”
Fundator: Fundacja PZU
Termin naboru: raz do roku
marzec-maj (2013)(2014)(2015)

Kwota dofinansowania:
Do 50 000 zł
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin poprzez zorganizowane
formy opieki nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w
małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Kto może się ubiegać?
-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.

Więcej informacji:
http://www.fundacjapzu.pl/
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2.2. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”
Fundator: Fundacja Dbam o Zdrowie
Terminy naborów : styczeń (2013) (2012), luty (2014),
kwiecień (2015)

Kwota dofinansowania:
do 100 000 zł
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Dofinansowanie ogólnopolskich i lokalnych projektów, które
podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu
społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób
bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.
Propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń
organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem
współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu
optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.
Kto może wziąć udział?
-Organizacje pozarządowe,
-instytucje społeczne,
-stowarzyszenia,
-instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki
społecznej.
Więcej informacji:
http://fundacja.doz.pl/projekty/granty/
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3. Społeczeństwo
obywatelskie
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3.1. „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”
Fundator: Fundacja PZU
Organizator: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Terminy naborów : styczeń (2014), marzec (2015)

Kwota dofinansowania:
do 7 000 zł
Środki finansowania: prywatne

Cele:
-umożliwienie całym rodzinom zaangażowania się w działania
wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności;
-popularyzacja i wspieranie wolontariatu rodzinnego jako formy
budowania samorządności w społecznościach lokalnych;
-wspieranie i rozwój idei wolontariatu rodzinnego przez lokalne
organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe;
- wyłonienie wzorcowych praktyk współpracy samorządu lokalnego i
organizacji pozarządowych na rzecz rozwijania wolontariatu
rodzinnego. Wypracowane praktyki posłużą w przyszłości do
propagowania idei wolontariatu rodzinnego.
Kto może wziąć udział?
-Organizacje pozarządowe;
-stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe, parafie
posiadające osobowość prawną, w ramach prowadzonej działalności
pożytku publicznego deklarujące pozyskanie wsparcia ze strony ze
strony urzędu gminy/miasta/starostwa powiatowego lub jednostek
podległych samorządowi.
Więcej informacji: http://www.wolontariatrodzinny.pl/
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3.2. „Tu mieszkam, tu zmieniam”
Fundator: Fundacja Banku Zachodniego WBK
Terminy naborów : wrzesień-listopad (2014)
Kwota dofinansowania:
-2 500 zł - 160 grantów
-5 000 zł - 100 grantów
-10 000 zł -30 grantów
-20 000 zł - 15 grantów
Dodatkowo w wyniku internetowego głosowania są przyznawane trzy
nagrody:
I miejsce - 5 000 zł
II miejsce - 3 500 zł
III miejsce - 2 000 zł
Środki finansowania: prywatne
Cel:
Wsparcie najciekawszych projektów z zakresu:
-zagospodarowania, poprawy estetyki i funkcjonalności lokalnej
przestrzeni publicznej,
-ochrony zabytków,
-pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci,
-ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym,
-upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne
środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo
wart przywrócenia pamięci,
-budowania wspólnot międzypokoleniowych i pogłębiania więzi
lokalnych,
-współpracy między organizacjami.
Kto może wziąć udział?
Instytucje lub organizacje społeczne posiadające osobowość prawną.
Więcej informacji: http://www.bzwbk.pl/informacje-obanku/granty/zasady.html
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4. Dzieci i młodzież
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4.1. „Bezpieczne dzieciństwo”
Fundator: The VELUX Foundations
Realizator: Fundacja Dzieci Niczyje
Terminy naborów : grudzień (2011), lipiec (2013)(2014),
czerwiec (2015)
Kwota dofinansowania:
od 5 000 do 20 000 złotych
Środki finansowania: prywatne
Cel:
Ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich
rodzinom i opiekunom.

Kto może wziąć udział?
Organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w
polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trzech
liniach programowych:
-Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie,
-Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat),
-Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw i krzywdzenia.
Więcej informacji:
www.programgrantowy.fdn.pl
www.veluxfoundations.dk
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4.2. Bank Ambitnej Młodzieży (BAM)
Fundator: Fundacja Banku Zachodniego WBK
Terminy naborów : wrzesień-październik (2014),
luty-marzec (2015)

Kwota dofinansowania: do 15 000 zł
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Wsparcie inicjatyw, w które jest zaangażowana młodzież (13-26 lat)
w ramach zagadnień:
1. Rozwój i edukacja
2. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.
3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.
Kto może wziąć udział?
Instytucje lub organizacje społeczne, które zajmują się pracą z
młodzieżą lub na rzecz młodzieży.

Więcej informacji: http://fundacja.bzwbk.pl/programygrantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/
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4.3. Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU)
Fundator: Fundacja Banku Zachodniego WBK
Terminy naborów : marzec-maj, wrzesień-listopad

Kwota dofinansowania: do 5 000 zł
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Pomoc instytucjom lub organizacjom społecznym, które świadczą
pomoc dzieciom (do 18 roku życia) z rodzin dysfunkcyjnych lub
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z rodzin
dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Kto może wziąć udział?
Placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin
dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje
wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice
środowiskowe, urzędy gminne, szkoły.
Więcej informacji: http://fundacja.bzwbk.pl/programygrantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/

Raport o Programach Grantowych dla NGO

29

4.4. Ogólnopolski Konkurs Grantowy programu
„Równać Szanse ”
Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Realizator programu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Terminy naborów : styczeń

Kwota dofinansowania:
Do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą
grupą minimum 20 młodych ludzi w wieku 13-19 lat.
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Wsparcie projektów:
-rozwijających u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co
może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku,
-uczących skutecznego planowania,
-pomagających zjednywać sobie innych podczas pracy w grupie,
-uczących realizacji wspólnych celów,
-wzmacniających wiarę we własne możliwości.
Kto może wziąć udział?
Organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 000
mieszkańców.
Więcej informacji: http://www.rownacszanse.pl/
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności: http://www.pafw.pl/
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4.5. „Pracownia talentów”
Fundator: Fundacja Tesco
Terminy naborów : marzec (2013), sierpień (2014)

Kwota dofinansowania:
do 10 000 zł
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Pomoc dzieciom i młodzieży poprzez:
-tworzenie możliwości dla młodych ludzi – inspirowanie młodych ludzi
do poszerzania horyzontów i realizowania swojego potencjału;
przygotowywanie młodych ludzi do rozpoczęcia pierwszej pracy oraz
walka z bezrobociem wśród młodych ludzi,
-walkę z marnowaniem żywności – edukowanie dzieci i młodzieży nt.
źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem,
-promocję zdrowego trybu życia – pogłębianie wiedzy nt. zdrowego
trybu życia: odżywiania, walki z otyłością, aktywności fizycznej.

Kto może wziąć udział?
Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się edukacją i opieką
nad dziećmi i młodzieżą.

Więcej informacji:
http://www.fundacjatesco.pl/
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4.6. „To dla mnie ważne”
Fundator: Fundacja Aviva
Terminy naborów : marzec, wrzesień (2014)

Kwota dofinansowania:
Pula grantów do rozdania: 200 000 zł
(w 2014 granty do 30 000 zł)
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Wspieranie projektów i inicjatyw obywatelskich dla dobra małych
dzieci i ich rodziców.

Kto może wziąć udział?
-Osoby prywatne,
-organizacje,
-szkoły.

Więcej informacji:
www.todlamniewazne.pl
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5. Współpraca
międzynarodowa
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5.1. Program Dużych Grantów Funduszu
Wyszehradzkiego
Fundator: Visegrad Fund
Terminy naborów : marzec, wrzesień (2015)
Kwota dofinansowania:
od 6 000 do 15 000 €
Środki finansowania: publiczne

Cel:
Wspieranie współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz
integrację tych państw z Unią Europejską poprzez:
-współpracę kulturalną (np. festiwale, publikacje),
-współpracę naukową i badania naukowe (np. konferencje,
publikacje, badania),
-edukację (np. seminaria, szkoły letnie),
-wymianę młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla
młodzieży i dzieci),
-współpracę transgraniczną (np. projekty dwóch państw, które
znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy),
-promocję turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).

Kto może wziąć udział?
-Organizacje,
-osoby fizyczne.
Więcej informacji:
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
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5.2. Program Małych Grantów Funduszu
Wyszehradzkiego
Fundator: Visegrad Fund
Terminy naborów : 2015: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Kwota dofinansowania:
do 6 000 €
Środki finansowania: publiczne

Cel:
Wspieranie współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz
integrację tych państw z Unią Europejską poprzez:
-współpracę kulturalną (np. festiwale, publikacje),
-współpracę naukową i badania naukowe (np. konferencje,
publikacje, badania),
-edukację (np. seminaria, szkoły letnie),
-wymianę młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla
młodzieży i dzieci),
-współpracę transgraniczną (np. projekty dwóch państw, które
znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy),
-promocję turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).

Kto może wziąć udział?
-Organizacje,
-osoby fizyczne.
Więcej informacji:
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
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5.3. Granty Strategiczne Funduszu
Wyszehradzkiego
Fundator: Visegrad Fund
Terminy naborów : luty (2013), kwiecień (2014) (2015)

Kwota dofinansowania:
nieokreślona (zwykle około 40 000 €)
Środki finansowania: publiczne

Cel:
Wspieranie długoterminowych projektów instytucji ze wszystkich
czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Słowacji, Czech i
Węgier). Projekty muszą być zgodne z co najmniej jednym z
priorytetów określonych przez Konferencję Ministrów na dany rok.
W każdym z projektów Fundusz może finansować wyłącznie
następujące koszty:
1. druk publikacji, ich produkcję i dystrybucję
2. wynajęcie pomieszczeń na imprezy i koszty techniczne
(wynajem sprzętu i aparatury, itp)
3. honoraria dla artystów
4. zakwaterowanie i wyżywienie
5. koszty podróży
6. honoraria dla ekspertów
7. przekłady i tłumaczenia
8. nagrody w konkursach
9. materiały promocyjne
10. koszty PR (reklama i promocja)
11. tworzenie i aktualizacja stron internetowych.

Fundacja Kapitał Młodych

36

Kto może wziąć udział?
-Organizacje pozarządowe,
-jednostki samorządów terytorialnych,
-szkoły, uniwersytety,
-przedsiębiorstwa prywatne,
-indywidualni obywatele krajów Grupy Wyszehradzkiej i krajów
trzecich.

Więcej informacji:
http://visegradfund.org/grants/ oraz http://visegradfund.org/v4eap/
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5.4. Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży
Fundator: Narodowe Centrum Kultury
Terminy naborów : marzec-kwiecień (2013)(2014)

Kwota dofinansowania:
do 50 000 zł
Środki finansowania: publiczne
Cele:
-Dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy
młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami;
-wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie
wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy;
-ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych;
-zapoznanie młodzieży z kulturą i historią lokalną.
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat.

Kto może wziąć udział?
-Organizacje pozarządowe,
-samorządowe instytucje kultury (oprócz instytucji
współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu
terytorialnego).

Więcej informacji:
http://www.nck.pl/o-programie-2/
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5.5. Przemiany w regionie (RITA)
Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Realizatorzy programu: Fundacja Edukacja dla Demokracji (RITA)
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
(„Study Tours to Poland”)
Terminy naborów : dwa razy do roku
-edycja wiosenna: marzec
-edycja jesienna : październik

Kwota dofinansowania:
do 40 000 zł
min. wkład własny: 15% całej wartości projektu
(w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego)
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się
polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu
nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji,
gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych
projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co
najmniej jednego z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan,
Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina,
Tadżykistan.
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Kto może wziąć udział?
Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej:
-stowarzyszenia, fundacje,
-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 o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego.
Więcej informacji: http://rita.edudemo.org.pl/pl/pliki/cat_view/38konkurs-grantowy-programu-rita.html
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5.6. "Wsparcie Demokracji"
Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Realizator: Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Terminy naborów : listopad-styczeń, maj
Kwota dofinansowania:
-małe granty : 40 000-70 000 zł
-duże granty : 100 000-300 000 zł
Środki finansowania: publiczne
Cel:
Rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz
przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście
biorców pomocy rozwojowej DAC OECD, a jednocześnie określonych
w raporcie „Freedom in the World 2014” (Freedom House) jako
„częściowo wolne” lub „bez wolności”.
Kto może wziąć udział?
-Zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje,
-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania.
Projekty muszą być realizowane w ścisłej współpracy z
partnerem/partnerami z krajów, do których są adresowane. Kraje
mogące wziąć udział: Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Tunezja,
Tadżykistan.
Więcej informacji: http://www.solidarityfund.pl/pl/wsparciedemokracji/konkurs-grantowy-2015
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6. Technologie
informacyjne

Fundacja Kapitał Młodych

42

6.1. Smart City Challenge
Fundator: Microsoft
Organizator: Black Pearls Investments
Terminy naborów : różne dla każdego miasta

Kwota dofinansowania:
100 000 zł
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Wsparcie pomysłów, które przy użyciu nowych technologii pomogą w
rozwiązywaniu problemów mieszkańców miast poza wielkimi
metropoliami.

Kto może wziąć udział?
Każdy, zarówno osoba fizyczna, zespół jak i działająca spółka.
Więcej informacji:
http://startuproadshow.pl/
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6.2. „Sektor 3.0”- Nagroda Nowe Technologie
Lokalnie
Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Realizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Terminy naborów : wrzesień-listopad (2014)

Kwota dofinansowania:
40 000 zł
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Wsparcie organizacji pozarządowej, która z sukcesem wykorzystuje w
swoich działaniach nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kto może wziąć udział?
Organizacje pozarządowe, które przedstawią projekty i przykłady
dobrych praktyk zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych z czterech kategorii:
- działania promocyjne,
- działania edukacyjne,
- działania badawcze,
- praktyczne wykorzystanie ICT.
Więcej informacji:
http://frsi.org.pl/nagroda-nowe-technologie-lokalnie-sektor-3-02015-czekamy-na-zgloszenia/
http://www.technologielokalnie.pl/wpcontent/uploads/2015/03/Regulamin-Nagrody-PAFW_2015.pdf
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7. Inne programy
dotacyjne
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7.1. „Małe Granty” Fundacji Koźmińskich

Fundator: Fundacja Koźmińskich
Środki finansowania: prywatne

Cel:
Dofinansowanie inicjatyw wspierających aktywność i
przedsiębiorczość społeczną dzieci i młodzieży.
W szczególnych przypadkach Małe Granty mogą być udzielane jako
jednorazowa pomoc na rzecz poprawy dobrostanu dzieci i młodzieży.
Fundacja wspiera:
-uzdolnioną młodzież,
-przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne na stopniu lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym,
-działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa,
-działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego,
-działania na rzecz dostępu do dóbr kultury i nauki osób
niepełnosprawnych,
-inicjatywy na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu absolwentów szkół
średnich i szkół wyższych,
-działania służące integrowaniu środowisk studenckich,
-promocję światowych osiągnięć w dziedzinie nauki i kultury,
-działania przyczyniające się do rozwoju szkolnictwa niepublicznego,
-inicjatywy służące wykorzystaniu środków UE przeznaczonych na
rozwój nauki,
-rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Więcej informacji: http://www.fundacja.kozminski.edu.pl/
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7.2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
Fundator: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Terminy naboru: grudzień-styczeń (2014/2015)

Koszty dotacji:
-dla projektów „jednorocznych”: od 10 000 zł do 100 000 zł
-dla projektów „dwuletnich”: od 20 000 zł do 200 000 zł (minimalna
dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 000 zł)
-dla projektów „trzyletnich”: od 30 000 zł do 300 000 zł (minimalna
dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 000 zł)
Środki dofinansowania: publiczne

Cel:
Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w
życie publiczne poprzez:
-wzrost inicjatyw oddolnych,
-wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji
pozarządowych i inicjatywy lokalne,
-wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych,
-wzmocnienie potencjału III sektora (organizacji pozarządowych)
Kto może wziąć udział?
-Organizacje pozarządowe;
-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;
-stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
-spółdzielnie socjalne;
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-spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 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.
Więcej informacji:
http://www.pozytek.gov.pl/
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7.3. Fundacja PKO
Środki finansowania: prywatne

Fundacja wspiera projekty w zakresie:
-edukacji,
-ochrony zdrowia,
-kultury i sztuki,
-ochrony środowiska,
-aktywizacji osób niepełnosprawnych,
-pomocy społecznej,
-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych,
-promowania celów społecznych w środowisku bankowym.
Można wystąpić o dotację na realizację:
- Projektu Lokalnego: wymaga zaangażowania Wolontariusza
powiązanego z Bankiem.
- Projektu Indywidualnego: wyłącznie dla pracowników PKO Banku
Polskiego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach Fundacja może
przyznać dofinansowanie osobie zewnętrznej pod warunkiem
zakwalifikowania przypadku do charytatywnej akcji biegowej w
ramach "Biegajmy razem" PKO Banku Polskiego
-Projektu Strategicznego, który zakłada długofalową współpracę na
zasadach partnerstwa strategicznego Fundacji z dowolnym
podmiotem prawnym działającym na skalę ogólnopolską. Realizacja
Projektu Strategicznego zakłada wieloletnią współpracę w postaci
wsparcia finansowego i merytorycznego ze strony Fundacji, jak
również przewiduje możliwość zaangażowania wolontariatu
pracowniczego przy realizacji poszczególnych zadań w ramach
projektu.
Więcej informacji:
https://www.fundacjapkobp.pl/
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7.4. Program dotacji Orange
Fundator: Fundacja Orange
Terminy naborów : kwiecień-maj

Kwota dofinansowania:
do 15 000 zł
Środki finansowania: prywatne
Cel:
-Finansowanie projektów z zakresu edukacji i kultury, realizowanych
w partnerstwie z organizacjami, które posiadają już merytoryczne
doświadczenie we współpracy z Fundacją Orange w ramach projektów
finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Fundacji
Orange,
-realizacja projektów umożliwiających Beneficjentom aktywny w nich
udział,
-realizacja projektów wpisujących się w misję Fundacji Orange,
wykorzystujących nowe technologie, jako narzędzia zwiększające
atrakcyjność inicjatyw.
Kto może wziąć udział?
-Organizacje pozarządowe,
-publiczne instytucje kultury, w tym biblioteki, domy kultury,
-szkoły i inne publiczne placówki oświatowe.
Projekt musi być zrealizowany w partnerstwie z przynajmniej jedną
organizacją partnerską z listy udostępnionej przez Fundację Orange.

Więcej informacji:
http://www.fundacja.orange.pl/regulamin_programu_dotacje.html
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7.5. Fundacja KGHM Polska Miedź
Termin naboru: stały

Cel:
Celem Fundacji KGHM Polska Miedź jest troska o lokalną tożsamość,
tradycje i wsparcie finansowe tych obszarów, które są dla ludzi
ważne. Wspiera szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy,
imprezy i obiekty sportowe. Pomaga realizować ważne społecznie
inicjatywy i ciekawe projekty.
Fundacja wspiera inicjatywy z zakresu:
-kultury i tradycji,
-sportu i rekreacji,
-nauki i edukacji,
-zdrowia i bezpieczeństwa.

Kto może ubiegać się o darowiznę?
-Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia,
-instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i
przedsięwzięć w czterech obszarach statutowych.

Więcej informacji:
http://fundacjakghm.pl/
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7.5. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji
ekonomicznej- NBP
Fundator: Narodowy Bank Polski
Termin naboru: od 1 marca do 1 czerwca
Kwota dofinansowania: do 30 000 zł

Cele:
-Upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku
finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i
rozwojowi systemu finansowego;
-podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych w
społeczeństwie;
-w tym w zakresie roli i misji NBP, prowadzenia polityki pieniężnej,
działalności instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej
(m.in. działalności Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego
Systemu Banków Centralnych, wspólnej waluty europejskiej);
-kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;
-upowszechnianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym, przeciwdziałanie
wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy
podejmowaniu decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu
budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych;
-wspieranie środowisk naukowych, akademickich i oświatowych w
rozwijaniu edukacji ekonomicznej;
-popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa i
historii pieniądza, nowych horyzontów myśli ekonomicznej oraz
mechanizmów finansowych;
-promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie
kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym.
Kto może wziąć udział?
-Osoby prawne,
-inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki,
centra aktywizacji/ zawodowe, podmioty lokalne, dla których
organami prowadzącymi są władze samorządowe.
Więcej informacji: https://www.nbportal.pl/edukacja-wnbp/dofinansowanie-nbp
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Przydatne strony:
Fundacja Kapitał Młodych
http://www.kapitalmlodych.pl/
https://www.facebook.com/fundacjakm
Konkursy, oferty, inspiracje dla młodych!
Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl
https://www.facebook.com/ngopl/

Konkursy dla NGO
https://www.facebook.com/konkursyNGO/

Lepsze NGO
https://www.facebook.com/lepszengopl/

https://www.facebook.com/stypendium.edu
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