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1. Fundacja ORLEN: program grantowy „Czuwamy! 

Pamiętamy!”. 

 
Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do trzeciej edycji 
programu grantowego dla społeczności lokalnych 
„Czuwamy! Pamiętamy!”. Do 18 maja 2020 roku 
organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z 
całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie 
rewitalizacji bądź stworzenia Miejsca Pamięci. Budżet 
programu to 190 tys. złotych. Sprawdź, złóż wniosek! 
 
W rocznicę 100-lecia Cudu nad Wisłą i zwycięstwa Armii 
Polskiej nad bolszewizmem Fundacja ORLEN zaprasza do 
wzięcia udziału w III edycji programu „Czuwamy! 
Pamiętamy!” i zwrócenia uwagi na Miejsca Pamięci w 
Państwa najbliższej okolicy. 
Celem programu jest zmotywowanie mieszkańców do 
odnalezienia bądź odkrycia na nowo Miejsc Pamięci. 
Organizacje mogą wnioskować do Fundacji ORLEN o 
kwotę do 7 000 zł na rewitalizację, kontynuację opieki i 
uświadamianie ludzi o historiach kryjących się w ich 
lokalnej społeczności. 
O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje 
pozarządowe, ale też instytucje kultury, gminy, szkoły, 
przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie. 
Projekty muszą być zrealizowane w okresie od 1 lipca do 
30 listopada 2020 roku. 
 
Termin składania wniosków upływa 18 maja 2020 roku                 
o godzinie 23:59. 
 
Ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca 2020 roku. 
Z niecierpliwością oczekujemy na wnioski, które są dla Nas 
niesamowitą lekcją historii. Nie pozwólmy by nasze 
historie i bohaterowie zostały zapomniane! 

Regulamin Programu oraz wszelkie informacje dostępne 
są pod adresem: fundacja.orlen.pl 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czu
wamy-pamietamy.aspx 
 

2. Trwa nabór do programu Pajacyk na wakacje 2020. 

 
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania 
wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie 
wakacji letnich 2020r. w ramach programu Pajacyk.                  
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się 
organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w 
rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania 
wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie 
wakacji letnich 2020 w ramach programu Pajacyk. 
Od 10 marca do 5 maja można składać wnioski                                
o dofinansowanie dożywiania. 
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się 
organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego                
w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania                 
z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz 
wniosku. 
 
Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez 
formularz zamieszczony na stronie 

programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia/ 
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można 

znaleźć tu: https://www.pajacyk.pl/nabor/ 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx
https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia/
https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia/
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W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem 
wniosków można kontaktować się telefonicznie z 
Magdaleną Jaranowską, Koordynatorką Programu 
Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub 
droga mailową pajacyk@pah.org.pl 
Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie 
gwarantuje otrzymania dofinansowania. 
 
Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły 
kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania 
wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową. 
Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu 
zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 
30 maja 2020 roku. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/288264-nabor-do-programu-
pajacyk-na-wakacje-2019r.html 
 

3. Wsparcie Fundacji ING Dzieciom dla organizacji w 
czasie epidemii. 

 
Ruszył program grantowy Fundacji ING Dzieciom, 
którego celem jest wsparcie działań niezbędnych do 
prowadzenia edukacji, wychowania, terapii oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2. 
 
Fundacja ING Dzieciom działa na rzecz wyrównywania 
szans dzieci i młodzieży. Swoją misję realizuje poprzez 
autorskie programy obejmujący takie obszary jak 
edukacja, terapia, sport i rekreacja czy wolontariat. 
Większość z nich w trosce o bezpieczeństwo 
beneficjentów została zawieszona na czas epidemii, 
jednak mieliśmy świadomość, że szkoły i organizacje 
pracujące z dziećmi i młodzieżą zmagają się obecnie                      
z szeregiem wyzwań. Potwierdziło to badanie ankietowe 
przeprowadzone wśród partnerów programów fundacji                
z lat 2018-2020. Wykazało ono, że największe problemy,                 
z jakimi szkoły i organizacje zmagają się w czasie epidemii 
to zapewnienie edukacji zdalnej, terapii i opieki dla dzieci 
z niepełnosprawnościami czy zapewnienie 
bezpieczeństwa wychowankom placówek opiekuńczo-
wychowawczych. 
 
Program Grantowy „Wsparcie dla Organizacji w Czasie 
Epidemii” jest odpowiedzią na te potrzeby. Szkoły 
publiczne, w tym szkoły specjalne, organizacje 
pozarządowe oraz ośrodki opiekuńczo-wychowawcze 
mogą się ubiegać o grant w wysokości do 10 tys. zł na 
prowadzenie niezbędnych działań w związku z 

występowaniem wirusa SARS-CoV-2, takich jak 
zapewnienie bezpieczeństwa, edukacji, działań 
wychowawczych czy terapii dzieci i młodzieży. 
Aby ubiegać się o grant należy do 22 kwietnia do 
godz. 16.00 wypełnić wniosek elektroniczny na stronie 
programu. 
 
Lista grantobiorców zostanie ogłoszona 27 kwietnia. 
Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa, regulamin 
oraz wniosek dostępne są na stronie Fundacji ING 
Dzieciom. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/program-
grantowy-2020 
 

4.  Europejski Korpus Solidarności – Znak Jakości. 
Zdobądź go! 

 
Europejski Korpus Solidarności dofinansowuje działania 
o charakterze solidarnościowym z udziałem 
wolontariuszy, pracowników i stażystów z zagranicy                  
i z Polski. 
 
Komisja Europejska uruchomiła program skierowany do 
organizacji, instytucji i firm. Z Programu mogą korzystać 
organizacje, które chcą gościć wolontariuszy, 
pracowników i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne 
w ramach Projektów Solidarności. Do końca 2020 na 
finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln 
euro. 
 
Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, 
które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy 
wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia 
programu skupione są wokół działań solidarnościowych. 
Celem programu jest umożliwienie organizacjom, firmom 
i instytucjom działającym w sektorze solidarnościowym 
lub realizujących działania o charakterze społecznym 
współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy 
chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż 
lub pracować na rzecz zaangażowanej społecznie 
organizacji. 
 
W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności 
organizacje, instytucje i firmy mogą realizować różne 
działania: 
Projekty Wolontariatu, które pozwalają organizacji 
pozarządowej zaprosić do współpracy wolontariuszy z 
kraju lub z zagranicy. W ramach Staży i miejsc 
pracy organizacje i firmy prowadzące działania o 

https://fundusze.ngo.pl/288264-nabor-do-programu-pajacyk-na-wakacje-2019r.html
https://fundusze.ngo.pl/288264-nabor-do-programu-pajacyk-na-wakacje-2019r.html
https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/program-grantowy-2020
https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/program-grantowy-2020
https://fundusze.ngo.pl/254828-europejski-korpus-solidarnosci-wolontariat-w-nowej-odslonie.html
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charakterze solidarnościowym mogą gościć stażystę lub 
pracownika polskiego lub zagranicznego. 
Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację 
lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu 
placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi. 
Jakie organizacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności: 

• Projekty Wolontariatu - organizacje, które 
wskazuje Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o woluntariacie jako miejsca 
mogące korzystać z pracy wolontariuszy; 

• Staże i miejsca pracy - firmy, instytucje, 
organizacje prowadzące działania o charakterze 
solidarnościowym, CSR; 

• Projekty Solidarności - grupy młodych ludzie 
(minimum 5 osób w wieku 18-30 lat) wspierane 
przez organizację. 
 

Organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania 
na działania z udziałem wolontariuszy, pracowników, 
stażystów muszą uzyskać najpierw Znak Jakości, aby móc 
ubiegać się o dofinansowanie projektów. 
Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w 
projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia 
wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, 
tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty 
solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami 
Europejskiego Korpusu Solidarności. 
 
Szczegółowe informacje nt. Znaku Jakości 
Terminy składania wniosków o przyznanie Znaku 
Jakości: na bieżąco. 
Organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na realizację 
projektów. 
Terminy składania wniosków o dofinansowanie w 2020 
r.: 

• 7 maja 2020 do godz. 12:00 
• 1 października 2020 r. do g. 12:00 

 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/321001-wsparcie-finansowe-
321001.html 
 

5.  Tarcza antykryzysowa dla III sektora: 19 rozwiązań.  

 
Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu ds. 
Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, dotyczącą 
objęcia organizacji pozarządowych tarczą 
antykryzysową, Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawiło 19 

rozwiązań dla III sektora wprowadzanych w ramach tej 
tarczy. 
Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących 
działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu 
zadań publicznych oraz inne rozwiązania, które mają 
ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach 
epidemii. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z infografiką prezentującą te 
rozwiązania (poniżej, w formatach A3 i A4). Już wkrótce 
zostanie uruchomiony specjalny adres mailowy, na który 
będzie można przesyłać pytania dotyczące ich stosowania. 
Informacje nt. tarczy dostępne są na 
stronie pozytek.gov.pl i tam będą sukcesywnie 
publikowane pytania dotyczące wprowadzanych 
rozwiązań wraz z odpowiedziami. Ułatwi to korzystanie ze 
zmian w przepisach. 
 

• Tarcza antykryzysowa dla III sektora - infografika 
A4 

• Tarcza antykryzysowa dla III sektora - infografika 
A3 

 
Więcej znajduje się na stronie: 
https://www.niw.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-iii-
sektora-19-rozwiazan/ 
 

6. Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation. 

8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation 
realizowana jest na nowych zasadach - wsparcie 
finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez 
kobiety lub realizujące projekty, których celem jest 
poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych 
ze względu na płeć. 
 
W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć 
udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 
fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, 
przedsiębiorstwa społeczne, a nawet jednostki samorządu 
terytorialnego. Jest jednak jeden warunek - 
beneficjentami lub podmiotami realizującymi zgłoszone 
projekty muszą być kobiety lub dziewczynki. 
 
Organizując kolejną edycję Konkursu Grantowego, Kulczyk 
Foundation chce wesprzeć te inicjatywy społeczne, które 
realizują projekty na rzecz kobiet zmagających się                          
z problemem dyskryminacji ze względu na płeć w życiu 
społecznym i politycznym. Celem premiowanych przez 
fundację działań ma być budowa rzeczywistości, w której 

https://fundusze.ngo.pl/284226-europejski-korpus-solidarnosci-projekty-solidarnosci.html
https://eks.org.pl/znak-jakosci/
https://fundusze.ngo.pl/321001-wsparcie-finansowe-321001.html
https://fundusze.ngo.pl/321001-wsparcie-finansowe-321001.html
https://pozytek.gov.pl/
https://api.ngo.pl/media/get/133135
https://api.ngo.pl/media/get/133135
https://api.ngo.pl/media/get/133136
https://api.ngo.pl/media/get/133136
https://www.niw.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora-19-rozwiazan/
https://www.niw.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora-19-rozwiazan/
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bycie kobietą nie jest barierą w dostępie do zawodu, 
możliwości rozwoju i realizacji swoich pasji. 
 
Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać to 25 tys. 
zł. Wnioski o udział w konkursie należy zgłaszać od 31 
marca do 30 czerwca 2020 r., przy użyciu specjalnego 
formularza (link). Aplikacje można przesyłać pocztą 
tradycyjną na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 
00-526 Warszawa (z dopiskiem „Granty KF”) lub pocztą 
elektroniczną na adres granty@kulczykfoundation.org.pl. 
Zgłoszenia będą rozpatrywane do 15 września 2020 r. 
przez jury konkursowe. Kryteria oceny zgłoszeń oraz 
wszelkie dodatkowe informacje znaleźć można 
w regulaminie Konkursu Grantowego (link). 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://kulczykfoundation.org.pl/co-
robimy/pomocowe/polska-konkurs-grantowy-kulczyk-
foundation 
 

7.  Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności. 

 

Europejski Korpus Solidarności otwiera się na działania 

lokalne. W ramach Programu możliwe są Projekty 

Solidarności - Działania na rzecz społeczności lokalnej 

(ang. solidarity projects) to działania realizowane w kraju 

zainicjowane, opracowane i wdrażane samodzielnie 

przez młodych ludzi przez okres od dwóch do dwunastu 

miesięcy. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki 

realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany 

w społeczności lokalnej. 

 

Młodzi ludzie, którym nieobojętne jest to, co dzieje się w 

ich lokalnej przestrzeni, chcący działać na rzecz swoich 

społeczności, mogą ubiegać się o dofinansowanie działań 

w ramach Projektów Solidarności Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

 

Projekty Solidarności stanowią, obok wolontariatu i 

działań o charakterze staży i pracy, jeden z trzech filarów 

tworzących Europejski Korpus Solidarności. Działania, 

jakie można będzie zrealizować w jego ramach mają 

charakter szczególny, ponieważ nie wymagają one 

nawiązywania współpracy międzynarodowej, skupione są 

w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Intencją 

architektów nowego programu było umożliwienie 

organizacjom młodzieżowym wywierania pozytywnych 

zmian tam, gdzie organizacje te funkcjonują, a więc ta 

terenie dzielnicy, gminy, miejscowości. 

1. Aby realizować projekt solidarności, nie ma 

potrzeby angażowania do współpracy partnerów 

zagranicznych. 

2. Pomysłodawcą projektu solidarności będzie grupa 

min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat, 

korzystających ze wsparcia organizacji 

pozarządowej lub instytucji działającej w sferze 

lokalnej. 

3. Członkowie grupy muszą zarejestrować się                       

w Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. 

4. Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić 

naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym 

w społeczności lokalnej, z której wywodzi się 

grupa inicjatywna lub w której działa. 

 

Zadaniem projektu jest ponadto promowanie wartości 

europejskich, takich jak promowanie otwartości, 

wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, 

aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska 

naturalnego etc. Realizacja projektu solidarności, od 

powstania wstępnego pomysłu, poprzez złożenie wniosku, 

realizację, aż po jego rozliczenie ma stanowić cenne 

doświadczenie edukacyjne na drodze do rynku pracy, 

wzmacniającym poczucie własnej wartości, autonomię                  

i motywację do dalszego działania. Działania projektowe 

będą odbywać się w kraju zamieszkania członków grupy 

inicjatywnej. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, 

zastosowane metody i narzędzia zależeć mają od grupy 

inicjatywnej. Organizacja wspierająca pełni rolę doradczą, 

głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy 

w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. 

Grupa realizująca projekt może korzystać także ze 

wsparcia coacha – osoby mającej doświadczenie w pracy                             

z młodzieżą, pomagającej grupie w przygotowaniu, 

realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza 

strukturą projektu. 

 

Charakterystyka projektu solidarności: 

Czas trwania: 2-12 miesięcy 

Zasięg geograficzny: Polska 

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, przy 

wsparciu organizacji/instytucji posiadającej osobowość 

prawną 

 

Dofinansowanie: Koszty zarządzania projektem (500 

euro/mies), koszty wsparcia coacha (maks. 12 dni pracy), 

koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami 

(100% zaplanowanych kosztów). 

https://kulczykfoundation.org.pl/uploads/media/default/0001/05/9a100891a314f9153507951cd5036e156ab15126.doc
mailto:granty@kulczykfoundation.org.pl
https://www.kulczykfoundation.org.pl/uploads/media/default/0001/05/a63b45edb86741468dc20429eb385f168015b74c.pdf
https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-konkurs-grantowy-kulczyk-foundation
https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-konkurs-grantowy-kulczyk-foundation
https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-konkurs-grantowy-kulczyk-foundation
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Najbliższym termin składania wniosków o 

dofinansowanie: 7 maja 2020 r. do godz. 12.00 

Kolejny składania wniosków w 2020: 1 października 2020 

do godz. 12.00 

Szczegółowe informacje oraz przewodnik po Europejskim 

Korpusie Solidarności można znaleźć na polskiej stronie 

programu http://eks.org.pl 

 

Wnioski o dofinansowanie dostępne na 

stronie: http://eks.org.pl/konkurs-wnioskow/ 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/254875-europejski-korpus-
solidarnosci-lokalne-dzialania-zmienia-europe.html 
 

8.Nabór do Programu LIFE 2020 . 

 
Przedsiębiorcy, NGO-sy, samorządy, instytuty, uczelnie                
i wszyscy inni, którzy mają pomysł na ekoprojekt                         
i rozwiązanie ważnego europejskiego problemu 
środowiskowego lub klimatycznego już teraz mogą 
ustawiać się w blokach startowych po unijne pieniądze. 
Komisja Europejska ogłosiła nowe rozdanie w Programie 
LIFE. – Polscy beneficjenci dostaną dodatkowe wsparcie: 
krajowe współfinansowanie i pomoc w przygotowaniu 
wniosku – zapowiada Wiceprezes NFOŚiGW Artur 
Lorkowski. Unijny LIFE i wsparcie NFOŚiGW to nawet do 
95% dofinansowania dla najlepszych projektów. 
 
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii 
Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu 
projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego 
głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania 
wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja 
unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i 
promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 
środowiska w tym przyrody. 
W podprogramie na rzecz środowiska KE czeka na fiszki 
projektowe, czyli noty koncepcyjne, do 14 lub 16 lipca 
2020 r. (w zależności od priorytetu), a potem na pełne 
wnioski tych, którzy będą najlepsi – do lutego 2021 r. (nie 
podano jeszcze konkretnej daty). Termin obowiązujący dla 
projektów na rzecz klimatu, gdzie ubieganie się o 
dofinansowanie jest jednoetapowe (tylko pełny wniosek), 
to 6 października 2020 r. Wyznaczone daty brzegowe są 
dłuższe niż zazwyczaj, bo KE wzięła pod uwagę trudne 
funkcjonowanie potencjalnych wnioskodawców w czasie 
pandemii COVID-19 i duże wyzwanie, jakim będzie udział 
w tegorocznym naborze. 
 

Nabór do Programu LIFE 2020 rozpoczęty. Jego budżet to 
450 mln euro 
 
W podprogramie na rzecz środowiska KE czeka na fiszki 
projektowe, czyli noty koncepcyjne, do 14 lub 16 lipca 
2020 r. (w zależności od priorytetu), a potem na pełne 
wnioski tych, którzy będą najlepsi – do lutego 2021 r. (nie 
podano jeszcze konkretnej daty). Termin obowiązujący dla 
projektów na rzecz klimatu, gdzie ubieganie się o 
dofinansowanie jest jednoetapowe (tylko pełny wniosek), 
to 6 października 2020 r. Wyznaczone daty brzegowe są 
dłuższe niż zazwyczaj, bo KE wzięła pod uwagę trudne 
funkcjonowanie potencjalnych wnioskodawców w czasie 
pandemii COVID-19 i duże wyzwanie, jakim będzie udział 
w tegorocznym naborze. 
 
Ułatwień będzie więcej 
Zmiany dotyczą też procesu składania wniosków i 
otwierają nowe możliwości. Przewidziano bezpośrednie 
konsultacje koncepcji projektu z doradcami EASME 
(niebawem ruszy rejestracja na stronie KE). Jest też dobra 
wiadomość dla potencjalnych beneficjentów z sektora 
biznesu. Podmioty prywatne nie będą zobowiązane do 
przeprowadzania otwartych przetargów na zamówienia 
powyżej 135 tys. euro. Ponadto – wspierając małe lokalne 
podmioty, które nie mogą być współbeneficjentem LIFE, 
ale odegrają istotną rolę w osiąganiu celów danego 
projektu – beneficjent będzie mógł przyznać im dotacje. 
W tegorocznych wytycznych uwzględniono również 
specjalny rozdział dotyczący przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność. To zachęta dla większych 
firm do spojrzenia na realizację projektu LIFE jako 
potencjalnego inkubatora dla nowych, małych 
przedsiębiorstw. Do tej pory start-upy nie kwalifikowały 
się jako beneficjenci koordynujący z powodu ograniczonej 
zdolności finansowej. Teraz – ze swoim know-how – będą 
mogły wykonywać kluczowe zadania we współpracy z 
większą firmą. To szansa rozwoju dla start-upów a duża 
firma – uzyskując przy kooperacji dostęp do wiedzy – 
ograniczy swoje ryzyko dzięki wsparciu LIFE. 
 
NFOŚiGW a polskie projekty LIFE 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) pełni rolę Krajowego Punktu 
Kontaktowego LIFE na podstawie porozumienia z 
Ministerstwem Klimatu, które z kolei jest instytucją 
wdrażającą Program LIFE w Polsce. 
– Od 11 lat współfinansujemy najlepsze polskie  
eko-przedsięwzięcia, którym Bruksela otwiera drogę do 
realizacji. To już 83 projekty, na które przeznaczyliśmy 
ponad 300 mln zł. W tym roku nie tylko Komisja 

http://eks.org.pl/
http://eks.org.pl/konkurs-wnioskow/
https://fundusze.ngo.pl/254875-europejski-korpus-solidarnosci-lokalne-dzialania-zmienia-europe.html
https://fundusze.ngo.pl/254875-europejski-korpus-solidarnosci-lokalne-dzialania-zmienia-europe.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/program-life/
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Europejska, ale i my przygotowaliśmy szereg udogodnień 
dla tych, którzy sięgną po unijne fundusze. Wkrótce je 
ogłosimy – zapowiada Wiceprezes NFOŚiGW Artur 
Lorkowski. – Ze względu na COVID-19 zrezygnowaliśmy z 
Dnia Informacyjnego LIFE, ale podzielimy się wiedzą i 
doświadczeniem podczas szkoleń online, które odbędą się 
jeszcze w kwietniu – wyjaśnia. 
 
LIFE dla początkujących 
Program LIFE to jedyny program Unii Europejskiej 
poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z 
dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Budżet na lata 
2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld 
euro dla wszystkich krajów UE. 
 
Program podzielony jest na dwa podprogramy, z których 
każdy ma trzy obszary priorytetowe. Działania na rzecz 
środowiska obejmują: 1) Ochronę środowiska i efektywne 
gospodarowanie zasobami, 2) Przyrodę i różnorodność 
(przede wszystkim ochrona przyrody w ramach sieci 
Natura 2000, ale także ochrona innych zagrożonych 
gatunków) oraz 3) Zarządzanie i informację w zakresie 
środowiska. Priorytety na rzecz klimatu to:  
 
1) Łagodzenie zmian klimatu,  
2) Dostosowanie się do skutków zmiany klimatu  
3) Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu. 
 
Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu tzw. 
europejskiej wartości dodanej, czyli przedsięwzięcia 
muszą dotyczyć rozwiązania istotnego problemu 
środowiskowego z punktu widzenia ich wartości dla 
Europy. Idealnie gdyby dane rozwiązanie mogło być 
szeroko stosowane nie tylko w Polsce. Jeśli chodzi o 
ochronę przyrody, to projekt powinien obejmować swoim 
zasięgiem dużą populację danego gatunku lub 
powierzchnię chronionego siedliska, objętych unijnymi 
dyrektywami albo dotyczyć zagrożonych gatunków 
znajdujących się na europejskich czerwonych listach 
gatunków zagrożonych. 
 
Inny wymóg, z którym trzeba się zmierzyć, to 
innowacyjność lub demonstracyjność przedsięwzięcia. 
Chodzi o przetestowanie nowych rozwiązań np. w 
obszarze ochrony wód, gospodarki odpadami, 
efektywnego wykorzystywania zasobów, tj. gleb, lasów, 
zarządzania substancjami niebezpiecznymi oraz ochrony 
przed hałasem, poprawy jakości powietrza, a także 
zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Zadaniem 
wnioskodawcy jest rozpowszechnienie wyników projektu 

również w skali Europy – co doskonale wpisuje się w 
słowo klucz dla biznesu „promocja”. 
Przygotować projekt i ubiegać się o środki w Programie 
LIFE może każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii 
Europejskiej (publiczny i prywatny, komercyjny i 
niekomercyjny). Poziom unijnego dofinansowania 
projektów LIFE przez KE wynosi co do zasady 55% kosztów 
kwalifikowanych, ale w obszarze ochrony przyrody można 
uzyskać z LIFE nawet 75% dofinansowania. Jeżeli projekt 
będzie realizowany na terenie Polski, NFOŚiGW wesprze 
go ze środków krajowych – nawet do 40% kosztów 
kwalifikowanych. W sumie – unijny LIFE i pomoc 
NFOŚiGW – to nawet do 95% dofinansowania dla 
najlepszych projektów. 
 
Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/320822-nabor-do-programu-
life-2020.html 
 

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 na czas zagrożenia epidemicznego 
pracują zdalnie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-
15.00 pod nr telefonu: 694 242 952, 692 320 317,e-mail: 
eduq.biuro@gmail.com  
 

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. W związku z epidemią (COVID-19) 
biuro Informatorium w Lęborku funkcjonuje zdalnie tj.:  
pod nr tel. 694 242 952,   
email: magda.misiura@cio.slupsk.pl lub cio@cio.slupsk.pl 
 

https://fundusze.ngo.pl/320822-nabor-do-programu-life-2020.html
https://fundusze.ngo.pl/320822-nabor-do-programu-life-2020.html
mailto:magda.misiura@cio.slupsk.pl
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 
 

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

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

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

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

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

fizyczne i przedsiębiorstwa. 
 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 
 

1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój  

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

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

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

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

Informacje udzielane są: 
 

1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 
(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 

2. telefonicznie - 59 840 29 20, 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. 
 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację                           
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej  
 i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również 
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów 
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 
 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES 
obejmuje m.in.: 

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

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

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

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

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

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 

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

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 
 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 
 

1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 

2. pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb  
klientów, 

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

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

 
WSPARCIE FINANSOWE 

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

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/


 

 

 


