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1. Priorytet 1a Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich, edycja 2020 - trwa konkurs. 

 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór 
wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. 
Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego 
Edycja 2020. 
 
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać 
wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) 
oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota w tej 
edycji konkursu przeznaczona na dotacje na okres 3 lat to 
ponad 52 mln zł. 
 
W 2020 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje 
dla organizacji w ramach konkursu wynosi 17.800.000 zł. 
Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których 
realizowane będą działania finansowane z dotacji 
przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w tym 
roku, wynoszą odpowiednio 3.686.508 zł w 2021 r. i 
30.576.510 zł w 2022 r. 
 
Wnioski można składać od 4 lutego 2020 r. od godz. 
15.00 do 4 marca 2020 r. do godz. 12.00 poprzez System 
Obsługi Dotacji. 
 
W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na rozwój 
instytucjonalny organizacji pozarządowych. Dotacja może 
zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość 
dotacji wynosi od 100 do 700 tys. zł. 
 
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez 
formularz kontaktowy PROO na stronie www.niw.gov.pl, 

pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod 
numerem telefonu 885-221-531. 
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i 
do składania wniosków! 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2020/ 
 

2. Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: I konkurs 
dotacyjny na projekty tematyczne. 

 
Rusza konkurs na projekty tematyczne! Na wnioski 
wstępne czekamy od 10 lutego do 31 marca. O dotacje 
mogą się ubiegać m.in. fundacje, stowarzyszenia, 
spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. 
Dotacje będą przyznawane na działania w trzech 
obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i 
równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych 
na wykluczenie. 

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i 
Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają 
do składania wniosków na projekty tematyczne w 
pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2014-2021. 
Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 
10 455 000 euro. 
 
Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia: 
 
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy 
publiczne i działania społeczne: 4 500 000 euro, 

https://generator.niw.gov.pl/
https://generator.niw.gov.pl/
http://www.niw.gov.pl/
mailto:proo@niw.gov.pl
http://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/PROO_1a_Regulamin-2020-2020.02.03.pdf
https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2020/


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

 
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 
985 000 euro, 
 
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 
2 970 000 euro. 

Planowane rezultaty Programu i poszczególnych obszarów 
wsparcia znajdują się w zakładce o Programie/rezultaty. 
W konkursie można składać wnioski na małe i duże 
dotacje. 
 
Małe dotacje: 
 

• minimalna kwota dotacji: 5 000 euro, 

• maksymalna kwota dotacji: 25 000 euro, 

• czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy, 

• wymagany wkład własny – 10% kosztów 
całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących 
rozwoju instytucjonalnego; może być w całości 
wniesiony w postaci pracy wolontariuszy/ek. 

Duże dotacje: 
 

• minimalna kwota dotacji: 25 001 euro, 

• maksymalna kwota dotacji: 62 500 euro, 

• czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy, 

• wymagany wkład własny – 10% całkowitych 
projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju 
instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa 
musi być wniesiona w formie finansowej. 

Wnioski można składać w Internetowym Systemie 
Wniosków dostępnym na stronie: 
https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl. 

Terminy składania wniosków: 

• wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 
31 marca 2020 r. do godziny 12.00 w południe, 
 

• wnioski pełne: od 1 czerwca od godz. 12.00 w 
południe do 31 lipca 2020 r. do godziny 12.00 w 
południe. 

 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://aktywniobywatele.org.pl/uruchamiamy-konkurs-
na-projekty-tematyczne/ 
 

3. Trwa konkurs MRPiPS: „Od wykluczenia do 
aktywizacji. Edycja 2020”. 

 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 
otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do 
aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania 
wniosków na wsparcie finansowe projektów: 
 

1. organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z 
podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty 
wspólnej, 
 

2. Priorytet II Ścieżki reintegracji 
• podmioty prowadzące PZS, 
• organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z 
podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty 
wspólnej, 
 

3.  Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia 
socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych 

• podmioty prowadzące PZS, 
 

4. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu młodzieży 

• podmioty prowadzące PZS, 
• samodzielnie organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW, 
 

5. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS 
• podmioty prowadzące PZS 
• samodzielnie organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW, 
 

w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na 
podstawie Programu Od wykluczenia do aktywizacji 
Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i 
zawodowo na lata 2020-2022. 
 
1) Rodzaj zadania 
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu 
działań obejmuje sferę pożytku publicznego określoną w 
art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. działalność na rzecz 
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Uprawione podmioty mogą składać oferty o 
dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu 
Priorytetów: 
 
Priorytet I Usługi reintegracyjne. 
 
Priorytet II Ścieżki reintegracji. 

http://aktywniobywatele.org.pl/uruchamiamy-konkurs-na-projekty-tematyczne/
http://aktywniobywatele.org.pl/uruchamiamy-konkurs-na-projekty-tematyczne/
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Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia 
socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych. 
Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
młodzieży. 
 
Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS. 
 
Składane oferty mają realizować cel główny programu, 
jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i 
zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia 
socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na 
poziomie lokalnym. 
 
2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania 
 
Na rok 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(dalej: Minister), na realizację Konkursu „Od wykluczenia 
do aktywizacji. Edycja 2020” przeznaczył łącznie kwotę 3 
000 000 złotych (słownie: trzy miliony złotych), z czego na 
realizację projektów w ramach: 
 

1. Priorytetu I - 1 050 000 zł 
2. Priorytetu II – 1 050 000 zł 
3. Priorytetu III – 350 000 zł 
4. Priorytetu IV – 450 000 zł 
5. Priorytetu V – 100 000 zł 

 
3) Zasady przyznawania dotacji 
 
W ramach poszczególnych priorytetów Minister określa 
minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie 
mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego: 

1. Priorytet I i II: 
 

minimalna kwota dofinansowania - 20 tys. zł, 
maksymalna kwota dofinansowania – 200 tys. Zł 
 

1. Priorytet III i IV: 
 

minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł, 
maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. zł 
 

1. Priorytet V *kwota dofinansowania wynosić 
będzie* 100 tys. zł. 
 

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na 
podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy o pomocy 
społecznej oraz zgodnie z trybem przeprowadzania 

otwartego konkursu ofert na podstawie UDPPiW, a także 
z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 
wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055). 
 
Wymagane jest wniesienie wkładu własnego 
finansowego lub osobowego lub rzeczowego *w 
wysokości minimum* 10% całkowitej kwoty planowanej 
na realizację zadania publicznego. 
 
4) Terminy i warunki realizacji zadania 
 
Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty 
muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za 
kwalifikowalne *najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.*) 
oraz zostać zrealizowane *do dnia 31 grudnia 2020 r.* 
 
5) Termin składania ofert 
 
Ofertę wraz z oświadczeniami wymienionymi w części 
IV.3. regulaminu należy złożyć w 1 egzemplarzu w 
terminie do 2 marca 2020 r. 
 
6) Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz 
termin dokonania wyboru ofert 
 
Ofertę należy złożyć do Departamentu Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej (dalej: Ministerstwo): 
 

• w formie listu poleconego z dopiskiem na 
kopercie Konkurs Od wykluczenia do aktywizacji. 
Edycja 2020 – adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-
513 Warszawa (liczy się data stempla 
pocztowego), lub 

• osobiście w Kancelarii Ministerstwa. 
 

Oferty niekompletne lub złożone na niewłaściwym 
formularzu nie będą rozpatrywane. 
 
Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po 
upływie terminu ich składania. Nie dotyczy to załączanych 
do oferty oświadczeń oraz oczywistych omyłek pisarskich. 
 
Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest 
równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z 
przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. 
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Każda oferta złożona w konkursie „Od wykluczenia do 
aktywizacji. Edycja 2020” musi spełnić kryteria formalne 
określone w regulaminie konkursu. Ocenie merytorycznej 
podlegają oferty spełniające kryteria formalne. 
 
Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Ministra, na 
podstawie opinii komisji konkursowej. Opinia komisji 
konkursowej ma postać punktacji wraz z uzasadnieniem 
oraz propozycją kwoty dofinansowania. Kryteria 
merytoryczne określone zostały w regulaminie konkursu. 
 
7) Zrealizowane przez organ administracji publicznej w 
roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku 
poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i 
związane z nimi koszty. 
 
W roku 2019 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych z 
Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program 
pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” 
przekazał dotacje w wysokości 3 018 205,60 zł. 
 
podmioty prowadzące PZS, 
 
Priorytet I Usługi reintegracyjne 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/316591-konkurs-mrpips-od-
wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020.html/ 
 

4.  Edukacja globalna 2020. Regranting dla organizacji 
pozarządowych.  

 
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania 
wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla organizacji 
pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu 
edukacji globalnej. Nabór wniosków będzie trwał w 
dniach 17 lutego – 25 marca 2020 r. 
 
Wśród docierających do nas codziennie przekazów 
medialnych coraz częściej przewijają się wątki dotyczące 
zmian klimatycznych, nierówności społecznych, 
nadmiernej konsumpcji czy nieodpowiedzialnej 
eksploatacji zasobów. Coraz więcej osób staje się 
świadomych naszego wpływu na taki stan rzeczy i 
istniejących powiązań między naszymi codziennymi 
wyborami a konsekwencjami o charakterze globalnym. W 
końcu – coraz pilniejsza staje się potrzeba podejmowania 
działań i zachęcania do tego innych. Tego typu tematyką 
zajmuje się właśnie edukacja globalna, stawiająca sobie za 
cel przekazywanie wiedzy na temat zachodzących 

procesów i budowanie w odbiorcach postawy 
odpowiedzialności za losy wspólnego świata. W ramach 
niniejszego konkursu grantowego można ubiegać się o 
dofinansowanie działań, które pozwolą ich odbiorcom 
lepiej rozumieć zachodzące globalnie procesy, rolę i 
wpływ jednostki oraz indywidualne sposoby 
zaangażowania na rzecz bardziej zrównoważonego i 
sprawiedliwego świata. 
 
W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie w 2 
ścieżkach, w zależności od poziomu doświadczenia 
wnioskodawcy: 
 

• W ścieżce A – od 20 000 zł do 35 000 zł (słownie: 
od dwudziestu do trzydziestu pięciu tysięcy 
złotych). 

• W ścieżce B – do 8 000 zł (słownie: do ośmiu 
tysięcy złotych). 
 

Łącznie rozdysponowana zostanie ponad 460 tys. zł. 
Projekty będą mogły być realizowane w terminie 1 maja – 
30 listopada 2020 r. 
 
Projekt jest współfinansowany w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://fed.org.pl/globalna/oferta/ 
 

5.  Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych. 

 
Zbliża się marzec. Tradycyjnie jest to dla nas miesiąc 
sprawozdań finansowych. Najbardziej powszechny 
obowiązek organizacji pozarządowych zaczyna się od 
„zestawienia” w odpowiedni sposób liczb i informacji. 
 
Sprawozdania finansowe w strukturze logicznej 
 
W 2019 r. ze składaniem sprawozdań finansowych 
organizacji pozarządowych było spore zamieszanie. 
Wszystkie zobowiązane do sporządzenie sprawozdania 
NGO-sy musiały robić to w formie elektronicznej – musiały 
też elektronicznie podpisywać swoje sprawozdania. 
Zmiany z ubiegłego roku i całkowicie elektroniczna 
sprawozdawczość wiele organizacji zaskoczyła. Trudności 
pogłębił fakt, że darmowe narzędzia umożliwiające 
realizację obowiązków sprawozdawczych powstawały na 
ostatnią chwilę. 
Rok 2020 wydaje się przyjaźniejszy w porównaniu z 
poprzednim. Jednak i w tym roku nie unikniemy zmian. 

https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-1-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/
https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-1-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/
http://fed.org.pl/globalna/oferta/
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Zmiany dotyczą formy sporządzanego sprawozdania – 
będzie obowiązywać jedna forma: tzw. struktura logiczna 
– oraz tego, gdzie ma być wysłane sprawozdanie. 
 
Od czegoś trzeba zacząć czyli sporządzamy sprawozdanie 
 
Jednak zanim zmierzymy się z określoną elektroniczną 
formą sprawozdania oraz procedurami jego podpisywania 
i składania trzeba sprawozdanie zrobić – policzyć i ułożyć 
w odpowiednie miejsca we wzorze sprawozdania różne 
liczby, zebrać dodatkowe informacje. 
 
Przypominamy: dla kogo wzór z załącznika 6 
Wzór sprawozdania finansowego – ZAŁĄCZNIK 6 
(załącznik do ustawy o rachunkowości) to wzór 
dedykowany organizacjom pozarządowym. 
 
Ustawa o rachunkowości wskazuje, że wzór sprawozdania 
z załącznika nr 6 przeznaczony jest „dla jednostek, o 
których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz 
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej 
ustawy”. 
Są to więc: 

• organizacje pozarządowe czyli osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i 
stowarzyszenia, 

• niebędące jednostkami sektora finansów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub 
przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, 
bankami i spółkami prawa handlowego będącymi 
państwowymi lub samorządowymi osobami 
prawnymi,  

• niedziałające w celu osiągnięcia zysku; 
• tzw. organizacje kościelne czyli 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. 

 

Więcej informacji oraz wzór sprawozdanie znajduje się 
na stronie: 
https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe-
organizacji-pozarzadowych-w-poradnik-ngo-pl 
 

6. Program "Kultura – Interwencje 2020". 

 
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o 
dofinansowanie w ramach programu Kultura – 
Interwencje 2020! 

Celem programu Kultura – Interwencje 2020 jest 
tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i 
uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, 
lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego 
dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie 
realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i 
zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. 

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura 
– Interwencje 2020 są: 

• samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem 
instytucji współprowadzonych wpisanych w 
rejestrze instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz instytucji współprowadzonych 
wpisanych w rejestrze organizatorów 
samorządowych); 

• organizacje pozarządowe; 

• koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212)); 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne; 

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 20 
kwietnia do 30 października 2020 roku. 

Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 roku. Wnioski 
należy składać poprzez system EBOI 

Formularz wniosku jest dostępny w systemie. 

https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe-organizacji-pozarzadowych-w-poradnik-ngo-pl
https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe-organizacji-pozarzadowych-w-poradnik-ngo-pl
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html
https://eboi.nck.pl/
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Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w 
naborze.  

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z wnioskiem 
wzorcowym, który zawiera komentarze i wskazówki 
dotyczące sposobu wypełnienia formularza. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.nck.pl/dotacje-i-
stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-
interwencje/aktualnosci/nabor-2020 
 

7.  Turnusy Uśmiechu - kolonie letnie. 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na 

bezpłatne, kolonijne Turnusy Uśmiechu. Do wygrania są 

cztery turnusy - 12-dniowe pobyty dla grupy do 50 osób 

w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle. 

 

Kolonijne Turnusy Uśmiechu skierowane są do organizacji 

pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) oraz jednostek 

samorządu terytorialnego, które realizują działania w 

zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-

wychowawczych wsparcia dziennego dzieci i młodzieży 

lub opiekują się stałą grupą dzieci (w szczególności 

świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska 

wychowawcze, domy dziecka i inne placówki edukacyjne i 

wychowawcze, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze 

środowisk niezamożnych). 

 

W trakcie kolonii, pod opieką wykwalifikowanej kadry, 

dzieci uczą się samodzielności, przyswajają zasady i normy 

współżycia i współpracy w grupie w nowym środowisku. 

 

Fundacja ING Dzieciom od piętnastu lat organizuje w 

swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla dzieci i 

młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy 

Uśmiechu. Celem konkursu jest realizacja najciekawszych 

pomysłów na kolonie dla dzieci ze środowisk o trudnej 

sytuacji społeczno-ekonomicznej. Fundacja oferuje 

miejsce, przejazd grupy i pokrywa koszty całego pobytu. 

Wnioskujący zgłasza swój pomysł oraz zobowiązuje się do 

jego realizacji. Zorganizowanie grupy (od 40 do 50 osób) 

oraz zapewnienie kadry opiekunów i wychowawców 

należy do wnioskującego. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-
usmiechu/konkurs-kolonie-2020 

 

8.  Program MS: "Sportowa Polska – Program rozwoju 

lokalnej infrastruktury sportowej". 

 
Minister Sportu ogłosiła program "Sportowa Polska – 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - 
edycja 2020. 
 
Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji 
zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych 
na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać 
objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe 
uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter 
Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o 
dofinansowanie których można starać się w ramach 
niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy. 
 
Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na 
celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, 
przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania 
fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym 
społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, 
jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej 
współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych 
danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży 
szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej 
szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, 
że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z 
poprawą warunków realizacji zajęć wychowania 
fizycznego, ale również powinny stanowić sieć 
podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych 
dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną 
uwagę w niniejszym Programie. 
 
Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest 
poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym 
przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej 
obiektów sportowych, znajdujących się w 
niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, 
służących przede wszystkim uprawianiu sportów 
olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających 
szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie 
finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące 
przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury 
sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, 
dedykowane są w szczególności klubom sportowym, 
mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami 
sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie 
zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do 
rozwoju obecnej działalności. 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2020
https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/konkurs-kolonie-2020
https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/konkurs-kolonie-2020
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Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej 
(nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej 
możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, 
stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz 
umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. 
Ministerstwo Sportu zachęca do tego, aby nowo tworzona 
baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę 
społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na 
terenie oddziaływania inwestycji. 
 
Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne 
(powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w której 
grupie wyróżnionych zadań się znajdują, muszą mieć 
charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku 
obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć 
wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, był nieodpłatny. 
 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach 
Programu mogą się ubiegać: 
 

1. jednostki sektora finansów publicznych określone w 
art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 
posiadające osobowość prawną i prowadzące 
działalność w dziedzinie kultury fizycznej;  

2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające 
osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej 
w dniu 31 grudnia 2016 r. (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić 
zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące 
działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz 
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i 
pracowników;  

3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość 
prawną, utworzone przez jednostki samorządu  
terytorialnego. 
 

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 16 
marca do 3 kwietnia 2020 r. 
 
Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu 
elektronicznego AMODIT. 
 
Wypełniony formularz elektroniczny wniosku 
inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w 
systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy go 

wydrukować, podpisać i przesłać (z zachowaniem terminu 
składania wniosków) lub złożyć wraz z załącznikami na 
adres:  
Ministerstwo Sportu Departament Infrastruktury 
Sportowej ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa. 
  
W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących 
treści Programu istnieje możliwość uzyskania 
dodatkowych wyjaśnień u pracowników Departamentu 
Infrastruktury Sportowej. 
 
Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin 
składania wniosków o wypłatę transzy dofinansowania 
przewidzianej na rok 2020, upływać będzie 15 listopada 
tego roku. Prosimy o odpowiednie dostosowanie 
harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań, tak aby 
możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania 
wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za 
zrealizowane prace) w ww. terminie. 
 
Więcej informacji na stronie: 

https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-
polska---edycja-2020 
 

9.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku  

 
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania 
NGO.  
 
Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do piątku w 
godz. 09.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ , przy ul. 
Krzywoustego 1, pokój 135.  
 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka oraz ze 

środków Powiatu Lęborskiego. 

 

10.  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: 

https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2fforms%2fCaseList.aspx
https://www.gov.pl/web/sport/kontakt1
https://www.gov.pl/web/sport/kontakt1
https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska---edycja-2020
https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska---edycja-2020
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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, 694 242 952 
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), 

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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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. 
 

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: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 694 242 952 

 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 

  

 

 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
mailto:eduq.biuro@gmail.com
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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. Magdalena Misiura  

http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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