
Fundusze Europejskie 2014-2020 
dla Organizacji Pozarządowych

Lublin, 3 czerwca 2020 r. 





Plan prezentacji: 

• 10.00-10.05 - Przedstawienie oferty sieci Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich

• 10.05-10.15 – Fundusze Europejskie 2014-2020 dla organizacji 
pozarządowych

• 10.15-10.30 – Fundusze rządowe i prywatne

• 10.30-11.00 – Sesja pytań i odpowiedzi
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Sieć Punktów 
Informacyjnych 

Funduszy Europejskich 
(PIFE) 

koordynowana przez
Ministerstwo 

Funduszy i Polityki 
Regionalnej
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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl


PIFE – FORMY USŁUG
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Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl



8

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 



Co kryje się pod nazwa Organizacja pozarządowa (NGO)

STOWARZYSZENIE FUNDACJA
KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI 

WYZNANIOWE

INSTYTUCJE OTOCZENIA 
BIZNESU

PES/OWES
INSTYTUCJA RYNKU 

PRACY

LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA 
RYBACKA

PARTNERZY SPOŁECZNI
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego
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Planowane nabory z RPO WL

Działania Termin naborów Alokacja środków

Działanie 11.1 Aktywne 
włączenie

od 30.04.2020 r. do 
22.07.2020 r.

10 814 179,86 PLN

Działanie 11.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne

od 25.02.2020 r. do 
30.12.2020 r.

28 800 832,20 PLN,

Działanie 12.1 Edukacja 
przedszkolna 

od 24.03.2020 r. do 
30.12.2020 r.

19 678 707,004 PLN
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Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Kto może składać wnioski?

• Instytucje pomocy i integracji społecznej,

• Instytucje rynku pracy,

• Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

• Podmioty reintegracyjne,

• Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/pomocy i 
integracji społecznej,

• Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym 
jednostki pomocy społecznej,

• PFRON,

• Ochotnicze Hufce Pracy,

• Centra aktywności lokalnej,

• Podmioty ekonomii społecznej.
12



Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację
oraz reintegrację społeczno-zawodową Programy na rzecz społeczności
marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na
obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja
programów aktywności lokalnej.

• Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej
realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej.
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Działanie 11.1 Aktywne włączenie

• Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. 

• Minimalna wartość projektu: ok. 431 240,00 PLN

• Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
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Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Dodatkowe informacje

• Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Punkt kontaktowy RPO ul. Obywatelska 4,                
20-092 Lublin, pokój nr 330 

• Adres e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl, punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

• Konsultacje telefoniczne pod numerem tel. (81) 46 35 363 lub 605 903 491

• https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/aktywne-wlaczenie-
rplu-11-01-00-ip-02-06-001-20/
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mailto:punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl
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Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Kto może składać wnioski?

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

• podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki 
wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, jednostki 
specjalistycznego poradnictwa;

• Centra Aktywności Lokalnej;

• organizacje pozarządowe;

• podmioty ekonomii społecznej;
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Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• Projekty w zakresie:

• Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój
i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu 
zamieszkania.

• Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi 
społeczne w społeczności lokalnej:

- środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,

- dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.

• Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego,
w tym treningowego i wspieranego.

- Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie 
wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego.
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Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

• Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu wynosi 85%.

• Minimalna wartość projektu, zgodnie z kryterium ogólnym : Wartość 
dofinansowania projektu jest wyższa niż równowartość 100 000 EUR 
wyrażona w PLN. 

• Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
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Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Dodatkowe informacje

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt
Kontaktowy, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1

Kontakt: 

tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 

efs@lubelskie.pl.

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/11-2-uslugi-
spoleczne-i-zdrowotne-11/
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mailto:efs@lubelskie.pl
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Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 

Kto może składać wnioski?

• podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i 
niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania 
przedszkolnego, ich organy prowadzące albo

• inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) w 
partnerstwie z ww.
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Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w zakresie:

• Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 
przedszkolnym lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

• Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych 
deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji 
społecznych lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z 
niepełnosprawności.
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Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

• Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

• Minimalna wartość projektu/dofinansowania projektu jest wyższa 
niż równowartość 100 000 EUR wyrażona w PLN.

• Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
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Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Dodatkowe informacje

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt 
Kontaktowy, Strona 14 z 86 ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1 

W sprawach dotyczących Działania 12.1 informacje udzielane są pod nr tel. 800 
888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod 
adresem efs@lubelskie.pl.

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/12-1-edukacja-
przedszkolna-4/
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Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa
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Planowane nabory z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa

Działanie Termin naborów Alokacja środków

2.4 Tworzenie usług i 
aplikacji wykorzystujących 

e-usługi publiczne i 
informacje sektora 

publicznego

od 03.02.2020 do 30.06.2020 20 000 000,00 zł
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2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi 
publiczne i informacje sektora publicznego

Kto może składać wnioski?

• jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym 
przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 
87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych;

• organizacje pozarządowe;

• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

• partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej 
wnioskodawcami.
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2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi 
publiczne i informacje sektora publicznego

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

• wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną; rozszerzenie 
funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści 
otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług 
publicznych;

• utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie 
informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały 
przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie 
ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług 
publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-
administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia.

• Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.
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2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi 
publiczne i informacje sektora publicznego

Dodatkowe informacje

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na
zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.4@cppc.gov.pl.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-tworzenie-uslug-i-aplikacji-
wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora-publicznego/
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Programy Komisji Europejskiej
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Erasmus+
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Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 
2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. 

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które 
funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw 
realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe 
życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink,

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-
wnioskow/

http://www.sempre.org.pl/kontakt

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/
http://www.sempre.org.pl/kontakt
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Program Europa dla Obywateli



33

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje 
pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione 
na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury 
i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa 
europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego 
i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Cele ogólne
1) Przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią 
i różnorodnością przez obywateli Unii,

2) Promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i 
demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

https://europadlaobywateli.pl/

https://europadlaobywateli.pl/
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Kreatywna Europa
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Kreatywna Europa to unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, oferujący finansowe 
wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. W ciągu 7 lat program 
przeznaczy 1,46 mld euro na realizacje europejskich projektów.
Głównymi celami programu są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i 
dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru 
europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów 
audiowizualnych.

Program zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura i część międzysektorową.

https://kreatywna-europa.eu/#

https://kreatywna-europa.eu/


Fundusze rządowe
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Fundusze rządowe:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (programy ministra)
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-
ministra/programy-mkidn-2019.php

- Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
https://niw.gov.pl/nasze-programy/

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

- Narodowy Bank Polski 
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/index.html
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Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego
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Programy Ministra

Wydarzenia artystyczne
Muzyka
Teatr i Taniec
Sztuki wizualne
Film

Kolekcje
Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
Zamówienia kompozytorskie
Kolekcje muzealne

Promocja literatury i czytelnictwa
Literatura
Promocja czytelnictwa
Czasopisma
Partnerstwo publiczno-społeczne
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Edukacja
Edukacja kulturalna
Edukacja artystyczna

Obserwatorium kultury
Dziedzictwo kulturowe

Ochrona zabytków
Wspieranie działań muzealnych
Kultura ludowa i tradycyjna
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Ochrona zabytków archeologicznych
Miejsca Pamięci Narodowej

Rozwój infrastruktury kultury
Infrastruktura kultury
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Infrastruktura domów kultury

Kultura dostępna

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020
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-przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy 
podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu 
z usług finansowych,

-popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,

-promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego 
związanego z rozwojem gospodarczym.

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp



Fundusze prywatne 

42
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Podmioty prywatne oferujące wsparcie dla organizacji pozarządowych to m.in.:

Fundacja Kronenberga
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

Fundacja PZU
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

Fundacja PKO BP
https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 
http://www.flop.lublin.pl/pages/projekty/realizowane.php

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/
http://www.flop.lublin.pl/pages/projekty/realizowane.php


44

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego 
w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela dofinansowań 
instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych 
obszarów programowych:

I. EDUKACJA

Innowacje w edukacji

Edukacja ekonomiczna

Dziedzictwo kulturowe i tradycje

Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

Priorytety opieki zdrowotnej

Polityka społeczna

Nauka przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga



45

Fundacja finansuje, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak 
m.in.:

- warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady

Udziela dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie refunduje 
poniesionych wcześniej kosztów.

O dotacje mogą wnioskować:

fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki,

jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Szkoły i organizacje muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu 
prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ 
prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

Fundacja Kronenberga
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Fundacja Kronenberga nie finansuje: 
osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, podmiotów ekonomii społecznej, 
przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności 
organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów, remontów), projektów
realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, zakupów wyposażenia 
pracowni komputerowych, zakupu sprzętu sportowego, imprez okolicznościowych 
(festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, 
rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych.

Kontakt:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm
tel. 22 657 72 00
ul. Senatorska 16
Warszawa

Fundacja Kronenberga

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm


Przydatne strony:

• www.rpo.lubelskie.pl

• www.funduszeeuropejskie.gov.pl

• www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

• www.ngo.pl

• www.granty.pl

• www.lubelskielokalnie.lbl.pl

• www.tise.pl

• www.eurodesk.pl

• www.granty.pl
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http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
http://www.ngo.pl/
http://www.granty.pl/
http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/
http://www.tise.pl/
http://www.eurodesk.pl/
http://www.granty.pl/


Znajdź nas na Facebook’u

/LubelskieFunduszeEuropejskie

tu znajdziesz informacje o :

organizowanych spotkaniach

planowanych i bieżących naborach

zmianach w dokumentacji

dobrych praktykach

Bądź na bieżąco 
z LubelskieFunduszeEuropejskie
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Dziękuję za uwagę!

Krzysztof Prybuła
Oddział Informacji o Funduszach Europejskich 

Departament Zarządzania 
Regionalnym Programem Operacyjnym 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie 
e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl; krzysztof.prybula@lubelskie.pl

Tel.: 81 44 16 865, 81 44 16 864

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:krzysztof.prybula@lubelskie.pl

