Nazwa instytucji
Fundacja
Wspomagania
Wsi

Strona WWW
www.fww.org.pl

Krótka charakterystyka

Spis realizowanych projektów

Misją Fundacji jest
wspieranie inicjatyw
gospodarczych,
społecznych
i kulturalnych mieszkańców
wsi
i małych miast, oraz
inicjatyw związanych
z poprawą infrastruktury
technicznej obszarów
wiejskich.
Fundacja wspiera równieŜ
rozwój
niekonwencjonalnych
źródeł energii.

KONKURS „POśYTECZNE WAKACJE 2008”
W ramach konkursu „PoŜyteczne wakacje 2008” finansowane
będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod
hasłem „Nasza wieś najpiękniejsza” realizowane w czasie
wakacji letnich 2008, których beneficjentami będą
dzieci/młodzieŜ ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.
Celem konkursu jest umoŜliwienie dzieciom /młodzieŜy,
które zostają na czas wakacji w swoich miejscowościach,
spędzenia czasu w sposób poŜyteczny, atrakcyjny i
bezpieczny dla siebie i innych.

Informacje dodatkowe
Fundacja
Wspomagania Wsi
Bellottiego 1,
01-022 Warszawa
tel. 22 636 25 71-75
fax. 22 636 62 70
fww@fww.org.pl

Harmonogram konkursu
• do 30 kwietnia 2008 r. - (decyduje data stempla
pocztowego) składanie wniosków,
• do 10 czerwca 2008 r. – rozstrzygnięcie konkursu. Lista
grantobiorców zostaje umieszczona na stronie internetowej
Fundacji,
• do 1 lipca 2008 r. wysłanie umów o dotację z prośbą o ich
podpisanie,
• od 1 lipca 2008 r. do 31 VIII 2008 r. – realizacja projektów,
• do 30 września 2008 r. - złoŜenie do Fundacji sprawozdań
z wykorzystania dotacji.
Wnioski na konkurs „ PoŜyteczne wakacje 2008” naleŜy
przesyłać na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa
z dopiskiem „PoŜyteczne wakacje”
(decyduje data stempla pocztowego)
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają Jolanta
Plater i Jan Leopold pod nr tel.: (22) 636 25 71 - 75. Pyt.
moŜna wysyłać równieŜ na adresy e - mailowe:
jplater@fww.org.pl, jleopold@fww.org.pl
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Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone
dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000 zł.
Łączna pula nagród wyniesie maksymalnie 500.000,- zł

KONKURS DOTACYJNY KULTURA BLISKA 2008
Celem konkursu jest troska o zachowanie dorobku
kulturalnego poprzednich pokoleń. Ideą jest pobudzenie Ŝycia
kulturalnego na wsi i w małych miasteczkach.
W tegorocznej edycji konkursu postanowiono pomóc takŜe
organizatorom wydarzeń kulturalnych wzbogacających
Ŝycie kulturalne w małych miejscowościach.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe:
stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne,
niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety
społeczne, organizacje młodzieŜowe, świetlice wiejskie,
organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a takŜe rady sołeckie,
gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje
edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, niepubliczne
placówki muzealne, ochotnicza straŜ poŜarna, koła gospodyń
wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne i inne. Jedna
organizacja moŜe złoŜyć tylko jeden projekt.
Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje,
które nigdy nie otrzymały dotacji w konkursach
organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.
Wniosek z dopiskiem „Kultura Bliska” naleŜy przesłać pocztą
(decyduje data stempla pocztowego) do 22 kwietnia 2008
roku pod adresem:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do połowy lipca 2008, lista
przyznanych dotacji zostanie opublikowana na stronach
www.fww.org.pl
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Dodatkowych informacji udziela
Justyna Duriasz-Bułhak: (22) 636 25 70–75
w. 35, jduriaszbulhak@fww.org.pl

KONKURS DOTACYJNY OCHRONA
RÓśNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NASZĄ SZANSĄ
Konkurs realizowany będzie we wsiach i miasteczkach do
6.000 mieszkańców.
Celem konkursu jest ochrona zagroŜonych gatunków
zwierząt i roślin i ich siedlisk oraz rodzimych ras zwierząt
hodowlanych i rodzimych gatunków roślin uprawnych i
ozdobnych.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe:
stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne,
niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety
społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje
młodzieŜowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy
odnowy wsi, a takŜe sołectwa, parafie, ochotnicze straŜe
poŜarne, koła gospodyń wiejskich. KaŜda organizacja moŜe
złoŜyć tylko jeden wniosek.
Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 15 lipca 2008 i
nie powinna trwać dłuŜej niŜ 18 miesięcy. Maksymalna
kwota, o którą moŜna się ubiegać wynosi 10.000 złotych,
minimalna 4.000 złotych.
Wniosek z dopiskiem na kopercie „Ochrona róŜnorodności
biologicznej naszą szansą” naleŜy przesłać pocztą do 12
kwietnia 2008 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 czerwca 2008 roku.
Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota
pod numerem: (+22) 636 25 70 – 75 lub e-mail:
mslotwinska@fww.org.pl
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„PROPAGOWANIE CZYSTEGO BIZNESU W

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
ul. Św. KrzyŜa 5/631028 Kraków,
tel./fax. 12-430-24-43,
430-24-65,
Sekretariat: wew.11
biuro@epce.org.pl

POLSCE”
To tytuł projektu realizowanego w ramach nowej edycji
Programu Czysty Biznes.
Celem zaplanowanego na lata 2008-2011 przedsięwzięcia
jest promowanie i wprowadzanie w Ŝycie zasad
zrównowaŜonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorców.
Projekt pomoŜe firmom, w szczególności MSP, bardziej
efektywnie wykorzystywać i zarządzać zasobami naturalnymi.
Przedsiębiorstwa, które wezmą udział w projekcie będą miały
moŜliwość ograniczenia swojego negatywnego oddziaływania
na środowisko poprzez zmniejszenie zuŜycia energii (średnio
o 10%), wody (średnio o 20%), surowców (średnio o 5%),
ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji (średnio o
10%).
Program Czysty Biznes jest realizowany poprzez Kluby
zrzeszające firmy wg branŜy bądź miejscowości. KaŜdym
Klubem opiekuje się specjalnie wyszkolony koordynator,
którego zadaniem jest stały kontakt z firmami członkowskimi i
pomoc w maksymalnym wykorzystaniu oferty programu. Aby
zapisać się do klubu Czysty Biznes naleŜy skontaktować się z
lokalnym koordynatorem najbliŜszego Klubu. Po podpisaniu
deklaracji firmy, osoby, instytucje i organizacje nabierają
prawa do korzystania z oferty Programu Czysty Biznes.
Przedsiębiorstwa z terenów dotychczasowo nie objętych
działaniem Programu zaprasza się do Klubu
korespondencyjnego. Szczegóły dotyczące zasad współpracy
będą ustalane w trakcie indywidualnych rozmów i negocjacji.

Klub Czystego
Biznesu w Opolu
GraŜyna Janka Składzień
Eko-Projekt.
Pracownia Ekologii.
ul. 10 Sudeckiej
Dywizji Zmech. 4,
45-828 Opole
tel/fax:077/4744284,
kom.698668806
Helenajster@wp.pl

Uczestnicząc w programie, firmy mogą korzystać z:
• pomocy szkoleniowej i informacyjnej w realizacji działań
proekologicznych;
• dostępu do specjalistycznej pomocy doradców i audytorów
środowiskowych;
• praktycznych rozwiązań prośrodowiskowych,
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zastosowanych w firmach z Polski, Norwegii oraz innych
krajów Unii Europejskiej;
wypracowanych, we współpracy z instytucjami
finansowymi, tanich i przyjaznych dla firm mechanizmów
finansowania inwestycji środowiskowych, które ułatwia
przedsiębiorcom wdraŜanie inwestycji proekologicznych, a
spłacane będą z osiągniętych oszczędności;
moŜliwości wspólnego działania na rzecz korzystnych
uwarunkowań prawnych i finansowych słuŜących
rozwojowi firm przemysłu środowiskowego;
nowości w zakresie biznesu i ekologii, w tym inicjatyw
legislacyjnych, udostępnianych poprzez Centrum
Informacji Ekologicznej (infolinia, serwisy informacyjne);
narzędzia internetowego „ MenadŜer Środowiska”
(www.eko-spec.pl), które umoŜliwia monitorowania wpływu
firmy na środowisko;
moŜliwości wyróŜnienia najlepszych wdroŜeń i działań
proekologicznych poprzez konkursy: Ogólnopolskie
Nagrody Czystego Biznesu oraz Europejskie Nagrody
Biznes dla Środowiska.

Firma przystępując do Programu:
1. obniŜa koszty działalności dzięki racjonalnej gospodarce
surowcami, energią, wodą i odpadami
2. zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko
(poprawa stanu środowiska wewnątrz i wokół firmy,
angaŜowanie pracowników w działania proekologiczne,
wdraŜanie inwestycji proekologicznych)
3. wypracowuje lepsze relacje z innymi firmami,
samorządami, organizacjami pozarządowymi i sąsiadami.

Programy tematyczne Czystego Biznesu:
Zielone Biuro – pomoc w zarządzaniu biurem w sposób
oszczędny i zarazem przyjazny dla środowiska. Firmy, które
zasługują na wyróŜnienie, otrzymują certyfikat „Zielonego
Biura” przyznawany przez niezaleŜną Kapitułę.
Czysta Turystyka – podnoszenie konkurencyjności firm z
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branŜy turystycznej poprzez podejmowanie działań w zakresie
ochrony środowiska. Firmy, które zasługują na wyróŜnienie,
otrzymują certyfikat „Czystej Turystyki” przyznawany przez
niezaleŜną Kapitułę.
Zielone Parki Przedsiębiorczości (ZPP) – podnoszenie
atrakcyjności terenów przemysłowych poprzez wspólne
działania przedsiębiorstw, samorządów, organizacji
pozarządowych związane z zagospodarowaniem terenu,
oznakowaniem, zielenią, wspólną gospodarką odpadami,
podniesieniem bezpieczeństwa.
Wizerunek – inicjowanie działań na rzecz zmiany fizycznego
otoczenia firmy (zieleń, mała architektura, oznakowanie) przy
zaangaŜowaniu jej pracowników oraz partnerów lokalnych.
Minimalizacja odpadów i strat – pomoc w zmniejszeniu
ilości produkowanych odpadów, zmniejszeniu zuŜycia energii,
wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza, co prowadzi do
poprawy zarządzania, wyŜszej wydajności oraz zmniejszenia
kosztów.

Europejski
Fundusz
Rozwoju Wsi
Polskiej

www.efrwp.com.pl

Cele Funduszu obejmują
rozwój infrastruktury
technicznej i społecznej
obszarów wiejskich oraz
rozwój szeroko rozumianej
pozarolniczej małej i
średniej przedsiębiorczości
na terenach wiejskich.

DOTOWANIE HOSPICJÓW
Przedmiotem dotowania mogą przedsięwzięcia inwestycyjne
realizowane na terenach wiejskich, zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dnia 10 listopada 2006 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej, obejmujące:
•
Zakup, remont, budowę lub przebudowę budynków
przeznaczonych na udzielanie przez hospicja stacjonarne
świadczeń zdrowotnych związanych z opieką paliatywno hospicyjną.
•
Zakup wyposaŜenia hospicjów, o których mowa w pkt. 1,
w tym specjalistycznego sprzętu medycznego o
charakterze środka trwałego dla udzielania świadczeń
zdrowotnych związanych opieką paliatywno - hospicyjną,
który pozostanie własnością inwestora przez normatywny
okres amortyzacji środka, określony w ustawie o podatku

Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
tel. 022 639 87 63;
022 639 87 64;
022 639 81 25;
022 639 81 26
fax. 022 620 90 93
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dochodowym od osób prawnych.
Dotacje na powyŜsze przedsięwzięcia nie mogą przekroczyć
80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto
oraz kwoty 80.000 zł, o ile zostaną spełnione następujące
warunki:
•
inwestor posiada stosowną dokumentację techniczno kosztorysową (roboty) lub ofertową (zakupy),
•
inwestor posiada środki finansowe (własne i obce),
pokrywające wymagany udział własny wnioskodawcy, tak
aby z uwzględnieniem wnioskowanej dotacji Funduszu
zapewnione zostało pełne pokrycie finansowe zadania
inwestycyjnego, warunkujące jego terminową realizację,
•
inwestor posiada zapewnione juŜ wykonawstwo robót
budowlano - montaŜowych lub/oraz wyłonionego
dostawcę kupowanego sprzętu medycznego,
•
termin zakończenia zadania nie przekracza 12 miesięcy
od daty przyznania dotacji.
W przypadku realizacji inwestycji obejmujących zakup,
remont, budowę lub przebudowę budynków przeznaczonych
na udzielanie przez hospicja stacjonarne świadczeń
zdrowotnych, maksymalna wysokość dotacji moŜe być
udzielona w kwocie wyŜszej niŜ 80 tys. zł - maksymalnie do
200 tys. zł, o ile wnioskodawca zaangaŜuje co najmniej 50%
środków własnych i obcych
O dotacje mogą ubiegać się podmioty świadczące lub
zamierzające świadczyć na terenach wiejskich opiekę
paliatywno - hospicyjną w formie hospicjum stacjonarnego o
wyodrębnionej strukturze organizacyjnej w tym w
szczególności hospicja o statusie publicznych jak i
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ).

Nidzicka
Fundacja
Rozwoju Nida

www.nida.pl/

CELE STATUTOWE
FUNDACJI:
- wspieranie rozwoju małej
i średniej
przedsiębiorczości,
- tworzenie warunków dla

PROGRAM ENGLISH TEACHING
Konkurs Small Grants 2008
Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieŜy oraz zwiększanie zainteresowania
uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i

Nidzicka Fundacja
Rozwoju "NIDA"
13-100 Nidzica,
Plac Wolności 1
woj. warmińskomazurskie
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- wspieranie wszelkich
inicjatyw na rzecz
zmniejszania bezrobocia i
rozwoju gospodarczego.

Polsko –
Amerykański
Fundusz
PoŜyczkowy
Inicjatyw
Obywatelskich

Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich

www.pafpio.pl/

www.pozytek.gov.pl

To fundusz poŜyczkowy dla
organizacji pozarządowych
oraz inicjatyw nie
nastawionych na zysk
finansowy. Wśród
poŜyczkobiorców PAFPIO
większość stanowią
stowarzyszenia
i fundacje, są takŜe spółki
prawa handlowego,
przeznaczające cały
dochód na realizację swojej
podstawowej działalności
(np. TBS). Od początku
działania (1999r.) udzielono
poŜyczek ponad 386
organizacjom na kwotę
ponad 65 mln zł.
Rządowy Program Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (Program
FIO), planowany jako
trzyletnie przedsięwzięcie,
powstał w celu pobudzania
oraz wspierania rozwoju
inicjatyw obywatelskich z
udziałem sektora

Spis realizowanych projektów
małych miastach w Polsce.
O dotację (maks. 12.000 zł) mogą ubiegać się niekomercyjne
instytucje oświatowe (szkoły, biblioteki, świetlice, domy kultury
itp.) oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tys.
mieszkańców.
Terminy nadsyłania projektów (o przyjęciu wniosku
decyduje data na stemplu pocztowym):
15.07.2008 dla projektów realizowanych w okresie 01.09.2008
– 28.02.2009
PoŜyczki udzielane są instytucjom non – profit (nie dla zysku).
Chcąc skorzystać z poŜyczki, trzeba być organizacją
zarejestrowaną (np. w formie stowarzyszenia lub fundacji).
Organizacja ubiegająca się o poŜyczkę powinna wskazać
przyczynę zachwiania płynności finansowej oraz uzasadnić,
jak przyznana poŜyczka pozwoli przetrwać trudny okres, nie
przyczyniając się jednocześnie do zupełnego załamania
finansowego organizacji.

Informacje dodatkowe
tel. 0 89 625 22 26
fax. 0 89 625 20 68
e-mail: nida@nida.pl

Polsko – Amerykański
Fundusz PoŜyczkowy
Inicjatyw Obywatelskich
ul. Dubois 5a, V p., pok.
17 (wejście od ul.
Lewartowskiego 6)
00-184 Warszawa
telefon i faks: (22) 860
11 83; mail@pafpio.pl

Przeznaczenie poŜyczki nie musi mieć ściśle określonego
celu, jednakŜe poŜyczone środki muszą słuŜyć realizacji celów
statutowych. Oczekujemy natomiast precyzyjnego wskazania
źródła spłaty. Większość organizacji nie dysponuje majątkiem,
który mógłby stanowić zabezpieczenie spłaty poŜyczki. Tym
bardziej więc wymagamy realnego, wiarygodnego źródła
spłaty.
Składane projekty realizują cel strategiczny Podstawowych
działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie
wydatkowania rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich budŜetu państwa na 2008 r., jakim jest
zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w
realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i
prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości
polityk publicznych.
Osiągnięcie celu strategicznego będzie moŜliwe poprzez

Departament PoŜytku
Publicznego
Telefon do sekretariatu
departamentu:
(0-prefix-22) 661 - 01 46
e-mail:
pozytek@mps.gov.pl
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organizacji pozarządowych.
Jego funkcjonowanie ma
charakter komplementarny
w stosunku do juŜ
istniejących rozwiązań
i praktyk w tym zakresie.
W odniesieniu do celów,
priorytetów oraz kierunków
działań Program FIO jest
zgodny z Programem
Działania Rządu „Solidarne
Państwo" . Jest takŜe
dokumentem sprzęŜonym
z treścią najistotniejszych
rozwiązań programowych
o charakterze
strategicznym,
w tym Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia na lata 20072013, tworzonego na ich
podstawie Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013
oraz powstałej
w partnerstwie publicznospołecznym Strategii
Wspierania Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego.

wsparcie:
• indywidualnych działań inicjowanych przez
organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań
publicznych,
• wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach
partnerstwa publiczno - społecznego,
• wspólnych działań podejmowanych w ramach
partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego,
• promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w
zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości,
standardów współpracy, kształtowania
demokratycznego ładu społecznego.

Informacje dodatkowe

Wysokość środków na finansowanie FIO w roku 2008
wynosi 60 mln zł.
Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 lipca do 31
grudnia 2008 r.
Uprawniony podmiot moŜe złoŜyć 1 wniosek w ramach
ogłoszonego konkursu.
Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się
wnioskodawcy: 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł.
Wymagany wkład własny:
• co najmniej 10% wartości projektu (dla projektów o
wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł - wkład
własny finansowy lub niefinansowy; dla projektów o
wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys.
zł - wkład własny finansowy);
• co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o
wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys.
zł - wkład własny finansowy)
Termin składania wniosków: od 28 marca 2008 r. do 28
kwietnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski naleŜy złoŜyć w siedzibie lub wysłać na adres
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
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ul. Tamka 3
00-349 Warszawa
z dopiskiem: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008
Dodatkowe informacje: znajdują się na stronie internetowej
http://www.pozytek.gov.pl/ oraz www.crzl.gov.pl.

Polsko –
Amerykańska
Fundacja
Wolności

www.pafw.pl

Fundacja działa na rzecz
umacniania społeczeństwa
obywatelskiego, demokracji
i gospodarki rynkowej w
Polsce, w tym
wyrównywania szans
rozwoju indywidualnego
i społecznego, a
jednocześnie wspiera
procesy transformacji
w innych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej.
W działaniach na terenie
Polski Fundacja
koncentruje się obecnie na
inicjatywach edukacyjnych,
słuŜących przede
wszystkim wyrównywaniu
szans, a takŜe na
wyzwalaniu
i umacnianiu energii
obywatelskiej w miejscach
wymagających
szczególnego wsparcia.

KONKURS „PRO PUBLICO BONO”

Przedstawicielstwo
PAFW w Polsce
Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico
ul. Dobra 72,
Bono” został zainicjowany w 1999 roku przez Premiera
00-312 Warszawa
Jerzego Buzka. Od 2000 r. Polsko-Amerykańska Fundacja
tel.: (22) 828-43-73,
Wolności jest fundatorem nagród konkursowych.
Celem Konkursu, organizowanego pod auspicjami Rzecznika fax. (22) 828-43-72
Praw Obywatelskich, jest wspieranie rozwoju społeczeństwa
paff@pafw.pl
obywatelskiego poprzez coroczne wyłanianie i promocję
najbardziej wartościowych działań organizacji pozarządowych,
a zwłaszcza lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury
i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, pomocy
społecznej i charytatywnej, rozwoju środowiska i regionu, a
takŜe dyplomacji społecznej i integracji europejskiej
organizacji Fundacji Kronenberga oraz Fundacji KrzyŜowa dla
Porozumienia Europejskiego z Grodziszcza. Lista wszystkich
laureatów znajduje się na stronie www.propublicobono.pl.
11 listopada 2007 roku w Krakowie przewodniczący Rady
Fundacji Konkurs Pro Publico Bono prof. Jerzy Buzek ogłosił
rozpoczęcie dziesiątej edycji Konkursu Pro Publico Bono inicjatywy obywatelskie moŜna zgłaszać do 30 czerwca
2008 roku.

„DZIAŁAJ LOKALNIE”
Celem realizowanego od 2000 roku programu jest wspieranie
inicjatyw obywatelskich, które słuŜą rozwiązywaniu lokalnych
problemów i pobudzaniu nowych aspiracji wśród społeczności
wiejskich i w małych miastach. Poprzez dotacje przyznawane
w otwartych konkursach grantowych, oferowana jest pomoc w
budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, których
członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują
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wspólne działania. KaŜda społeczność to inni ludzie, inne
zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia i dlatego „Działaj
Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróŜnicowanym
charakterze.
W pierwszym kwartale 2008 r. planowane jest ogłoszenie
pierwszych konkursów w ramach szóstej edycji programu.
O dotacje na 6-miesięczne projekty aktywizujące i integrujące
lokalne społeczności, angaŜujące wolontariuszy i
wykorzystujące lokalne zasoby, mogą ubiegać się fundacje,
stowarzyszenia, lokalne instytucje publiczne, (szkoły, domy
kultury, biblioteki, kluby sportowe) oraz grupy nieformalne z
terenu działania Lokalnych Organizacji Grantowych.
Informacje o zasięgu 50 LOG uczestniczących w VI edycji
programu dostępne są na stronie www.dzialajlokalnie.pl.
W ramach programu Fundacja wspiera takŜe Konkurs o tytuł
"Dobroczyńca Roku" (kategorię „Lokalny wymiar społecznego
zaangaŜowania firmy”), promujący społeczne zaangaŜowane
firm w rozwój lokalnych społeczności, będący najbardziej
rozpoznawalną w Polsce inicjatywą propagującą
przedsięwzięcia społeczne z udziałem sektora biznesu,
(więcej informacji: www.dobroczyncaroku.pl).

„RÓWNAĆ SZANSE 2008”
System wsparcia dla lokalnych inicjatyw edukacyjnych,
których celem jest wyrównywanie szans młodzieŜy z terenów
wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne
konkursy grantowe, a takŜe szkolenia i fora edukacyjne dla
organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych
realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania
młodzieŜy.
Realizator programu: Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy
www.rownacszanse.pl
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WIEŚ AKTYWNA: BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO
Program ma na celu promocję praktycznego zastosowania
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT) dla rozwoju społecznego i gospodarczego obszarów
wiejskich oraz przygotowanie społeczności lokalnych i
samorządów do wykorzystania środków UE. W ramach
przedsięwzięcia udzielane jest wsparcie finansowe i
merytoryczne społecznościom, które chcą realizować projekty
budowy infrastruktury technicznej - m.in. publicznych punktów
dostępu do Internetu i sieci internetowych. Działania
edukacyjne adresowane są w szczególności do
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i młodzieŜy.
Modelowe rozwiązania prezentowane są w formie publikacji,
seminariów oraz na Witrynie Wiejskiej.
Realizator programu: Fundacja Wspomagania Wsi
www.witrynawiejska.org.pl

SENIORZY W AKCJI – PROGRAM GRANTOWY UTW
Celem programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” jest
pobudzanie energii społecznej oraz wspieranie edukacji
seniorów. Realizatorem IV edycji konkursu jest Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę”.
W ramach konkursu otwarte są dwie równoległe ścieŜki:
1. ścieŜka UTW
O dotacje mogą ubiegać się Uniwersytety Trzeciego Wieku.
2. ścieŜka Animatorzy 55+
O dotacje mogą ubiegać się:
• osoby w wieku 55+ (samodzielnie lub wspólnie z osobą do
30. roku Ŝycia) w porozumieniu z wybraną
instytucją/organizacją (np. UTW), z którą chcą zrealizować
swój projekt,
• osoby do 30. roku Ŝycia wspólnie z osobą 55+ w
porozumieniu z wybraną instytucją/organizacją (np. UTW), z
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którą chcą zrealizować swój projekt.
Termin zgłoszenia do konkursu upływa 30 kwietnia 2008
roku.
Regulamin konkursu, formularz listu intencyjnego oraz
wszelkie inne informacje dostępne są na stronie konkursu:
www.seniorzywakcji.pl.
Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę” od poniedziałku do piątku, tel. (22) 396-5516 lub 19. Pytania moŜna równieŜ kierować na email:
info@seniorzywakcji.pl.

WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
TWI/FIM@NGO/EURO-NGO PLUS
Celem programu jest zapewnianie organizacjom
pozarządowym i liderom społecznym w Polsce - szczególnie z
małych miast i wsi - wsparcia instytucjonalnego poprzez
dostęp do informacji, poradnictwa i szkoleń. Ma się to
przyczynić do poprawy warunków funkcjonowania organizacji i
podniesienia jakości zarządzania nimi, a przez to do bardziej
efektywnego działania i skutecznej realizacji projektów
społecznych.
W roku 2008 na program składają się trzy równoległe ścieŜki:

I. ścieŜka „TWI - Towarzystwo Wzajemnej Informacji”
mająca na celu dalsze rozszerzanie zasobów systemu
informacji TWI o nowe dane i nowe typy usług dla organizacji
pozarządowych i ich liderów oraz zwiększenie liczby
organizacji korzystających z systemu informacji „TWI”, w
szczególności z małych miast i wsi oraz beneficjentów
Fundacji. ŚcieŜka ta realizowana będzie w oparciu o trzy
elementy:
1. Portal ngo.pl - Internetowy zbiór informacji dla organizacji
pozarządowych, w wersjach językowych: polskiej, angielskiej i
rosyjskiej,
2. Informatorium z Infolinią 0-801-646-719 udzielające
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porad dla organizacji i osób indywidualnych,
3. Badania i publikacje słuŜące pozyskiwaniu i popularyzacji
danych odnośnie kondycji trzeciego sektora, równieŜ w
środowiskach pozbawionych dostępu do Internetu - poprzez
serię bezpłatnych broszur: „Warto Wiedzieć Więcej - 3W*”
oraz miesięcznik „Gazeta.ngo.pl” i kwartalnik „Trzeci Sektor”.

II. ścieŜka „FIM@NGO – zarządzanie finansami w
organizacjach pozarządowych”, której zadaniem jest
przyczynienie się do zwiększenia wiedzy i umiejętności
liderów organizacji pozarządowych i osób zajmujących się
księgowością w zakresie nowoczesnego zarządzania
finansami, w szczególności w organizacjach z małych miast i
wsi oraz beneficjentów PAFW. Cel ten będzie realizowany za
pośrednictwem:
1) szkoleń, prowadzonych na poziomie podstawowym (dla
osób prowadzących lub przygotowujących się do prowadzenia
księgowości, rozliczających projekty od strony rachunkowej) z
wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
komputerowego i Internetu,
2) poradnictwa (internetowego, telefonicznego i konsultacji
osobistych),
3) opracowania i upowszechnienia publikacji z zakresu
zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych.
III. ścieŜka „EURO-NGO+” – działania informacyjne o
tematyce europejskiej dla organizacji pozarządowych,
mające na celu przyczynienie się do zwiększenia absorpcji
środków unijnych organizacje pozarządowe, poprzez stałe
dostarczanie im odpowiednio sprofilowanych informacji o
tematyce europejskiej, a takŜe zwiększenie udziału organizacji
w konkursach (projektach), wydarzeniach i inicjatywach na
skalę europejską. W ramach tej ścieŜki prowadzone będą
następujące działania:
1) przygotowywanie kwartalnej wkładki – EUlotki – do
miesięcznika gazeta.ngo.pl,
2) przygotowywanie newslettera o tematyce europejskiej,
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3) uzupełnianie i aktualizacja bazy organizacji europejskich,
4) prowadzenie serwisów www.eu.ngo.pl i www.fs.ngo.pl,
5) wsparcie informacyjne dla organizacji zajmujących się
tematyką europejską,
6) zaprojektowanie systemu monitorowania projektów
realizowanych przez organizacje pozarządowe, a
finansowanych z Funduszy Strukturalnych 2007-2013.
Dotacje PAFW na ścieŜkę „TWI” wyniosły: 1.225.426 USD,
w tym na bieŜącą edycję 115.039 USD.

Fundacja
Programów
Pomocy dla
Rolnictwa

www.fapa.com.pl

Fundacja, zgodnie
z zapisami statutu, wspiera
działania mające na celu
rozwój obszarów wiejskich,
rolnictwa, rynków rolnych
oraz sektorów związanych
z rolnictwem.
Pełni funkcję wdroŜeniowodoradczą, a takŜe prowadzi
szeroko zakrojoną
działalność analitycznobadawczą,popularyzatorską
oraz informacyjną. Wspiera
resort rolnictwa we
wdraŜaniu programów na
rzecz rozwoju rolnictwa,
obszarów wiejskich, rynków
rolnych. Opracowuje
analizy ekonomiczne z
zakresu obszarów
wiejskich, polityki rolnej,
funkcjonowania
i monitorowania rynków
rolnych, a takŜe
upowszechnia informacje
na temat wsi i sektora
rolno-Ŝywnościowego.

NOWY PROGRAM MIKROPOśYCZKOWY
Decyzją Rady Ministrów przyjęto „ZałoŜenia dotyczące
wykorzystania środków pochodzących ze spłat mikropoŜyczek
udzielanych w ramach Komponentu A Programu aktywizacji
obszarów wiejskich”. W efekcie FAPA podpisała umowę z
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w myśl której stała
się instytucją odpowiedzialną za wdroŜenie i zarządzanie
realizacją nowego programu mikropoŜyczkowego.
Zgodnie z przyjętymi ZałoŜeniami instytucją zapewniającą
obsługę finansową nowego projektu jest Bank Gospodarstwa
Krajowego BGK. Program swoim zasięgiem obejmie cały kraj
a instytucje poŜyczkowe będą mogły ubiegać się o jego
realizację na terenie jednego lub kilku województw.
Według przyjętego harmonogramu przewiduje się, Ŝe
program zostanie uruchomiony w II kwartale 2008 roku i
potrwa do końca 2010. W przypadku zainteresowania
programem i dostępności środków kapitału poŜyczkowego
FAPA będzie wnioskowała o jego przedłuŜenie.

Fundacja Programów
Pomocy dla Rolnictwa
FAPA
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30
Sekretariat
tel: (22) 623 15 15
623 16 55
fax. (22) 623 19 09
e-mail:
fapa@fapa.com.pl
Zespół Rozwoju Wsi
tel: (22) 623 19 40
fax: (22) 623 17 51

Beneficjentami mikropoŜyczek zostaną osoby zamieszkujące
obszary wiejskie oraz miasta do 25 tys mieszkańców. Ubiegać
się o nie będą mogli: bezrobotni, przedsiębiorcy zatrudniający
do 5 osób, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą
maksymalnie 1 rok przed złoŜeniem wniosku o poŜyczkę oraz
rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne do 15 ha
przeliczeniowych.
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Maksymalna wartość poŜyczki wyniesie 20 tys PLN, okres
spłat nie przekroczy 36 miesięcy a oprocentowanie
stanowić będzie wartość redyskonta weksli plus 2%
ryzyka.
Środki z mikropoŜyczek będą musiały być przeznaczone na
inwestycje związane z rozpoczęciem bądź kontynuacją
prowadzonej działalności gospodarczej lub na inwestycje
związane z niewymagającymi rejestracji usługami
agroturystycznymi. Inwestycje te nie będą mogły dotyczyć
działalności rolniczej.

Fundusz dla
Organizacji
Pozarządowych
(FOP)

www.funduszngo.pl

FOP został ustanowiony w
ramach Mechanizmów
Finansowych i
przeznaczony jest dla
organizacji pozarządowych
na realizację przedsięwzięć
o charakterze
niedochodowym,
przyczyniających się do
zmniejszania róŜnic
ekonomicznych i
społecznych w obrębie
EOG, zwiększenia roli
społeczeństwa
obywatelskiego Polsce oraz
zacieśnianie współpracy
pomiędzy Polską a
Państwami - Darczyńcami.

KOMPONENT I – DEMOKRACJA
I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” ma
na celu propagowanie poszanowania rządów prawa i rozwoju
postaw obywatelskich, upowszechnianie wiedzy na temat
praw i obowiązków obywateli, oraz równouprawnienia płci. W
ramach komponentu będą wspierane działania promujące
włączanie się organizacji pozarządowych i obywateli w Ŝycie
publiczne, w tym ich zaangaŜowanie w społeczną kontrolę
instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego.
Preferowane będą działania mające na celu wzmacnianie
organizacji pozarządowych, które mają zasadniczy wpływ na
jakość demokracji i przestrzegania praw człowieka.
Projekty MIKRO - od 5.000 do 15.000 euro,
Okres realizacji do 12 miesięcy.
Przeznaczone jedynie dla podmiotów, które rozpoczynają
swoją działalność, tj. takich które są zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze
nie dłuŜej niŜ 12 miesięcy przed złoŜeniem wniosku w danej
edycji konkursu w ramach FOP.
2. Projekty MAŁE - od 5.000 - 50.000 euro,
Okres realizacji do 12 miesięcy.
3. Projekty ŚREDNIE - od 50.001- 150.000 euro,
Okres realizacji do 18 miesięcy.
4. Projekty DUśE - od 150.001- 250.000 euro,

Demokracja i
społeczeństwo
obywatelskie
Fundacja "Fundusz
Współpracy"
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
fop@cofund.org.pl
tel. (22) 45 09 868
fax. (22) 45 09 803
Ochrona Środowiska i
ZrównowaŜony Rozwój
Firma ECORYS
Polska Sp. z o. o.
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
tel. (22) 339 36 36
fax. (22) 339 36 37
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Okres realizacji do 24 miesięcy.
Wymóg realizacji projektów z udziałem partnera lub
partnerów.
Harmonogram naboru wniosków:
Okres naboru
Typ
wniosku
Małe
29 kwietnia
Średnie
2008r.
DuŜe
IV kwartał
Mikro
2008 r.
Średnie
II kwartał
Mikro
2009r.
Małe

Alokacja w Euro
1 500 000
1 000 000
1 500 000
500 000
1 200 000
200 000
1 500 000

KOMPONENT II - OCHRONA ŚRODOWISKA
I ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ
Zasady i wysokość dofinansowania projektów:
•

Minimalna wartość dotacji wynosi 5 000 euro

•

Maksymalna wartość dotacji wynosi 250 000 euro

•

Nie występuje podział na projekty ze względu na czas ich
realizacji i wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania

•

Zawarcie partnerstwa nie jest warunkiem koniecznym do
złoŜenia projektu, jednak będzie premiowane
dodatkowymi punktami przy ocenie wniosków

Wnioski o dofinansowanie dla projektów w ramach FOP mogą

17

Nazwa instytucji

Strona WWW

Krótka charakterystyka

Spis realizowanych projektów

Informacje dodatkowe

składać w szczególności:
•

fundacje i stowarzyszenia

•

organizacje załoŜone przez kościoły i/lub związki
wyznaniowe

•

inne organizacje pozarządowe charakteryzujące się
odrębnym statusem prawnym działające dla poŜytku
publicznego

•

partnerzy społeczni

Wnioskodawcami w ramach FOP mogą być wyłącznie
organizacje:
•

mające osobowość prawną

•

zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złoŜeniem
Wniosku

•

zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

•

działające na zasadzie non-profit lub non for profit tj. nie
dla osiągnięcia zysku lub przeznaczające wygenerowany
zysk na cele statutowe

Organizacja nie mająca osobowości prawnej lub
zarejestrowana krócej niŜ 12 miesięcy w momencie składania
Wniosku, nie moŜe być Wnioskodawcą w ramach FOP. MoŜe
jednak uczestniczyć w projekcie jako partner, we współpracy z
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Nazwa instytucji

Strona WWW

Krótka charakterystyka

Spis realizowanych projektów

Informacje dodatkowe

organizacją pozarządową spełniającą kryteria Wnioskodawcy.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się partie polityczne,
organizacje przez nie załoŜone lub powstałe przy ich
wsparciu.
Harmonogram naboru wniosków
Okres naboru Wniosków
II kwartał 2008
I kwartał 2009

BudŜet w euro
5 000 000
2 600 000 + środki
niewykorzystane w
poprzednich naborach
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