
Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych 
z Funduszy Europejskich 2014-2020 oraz z innych źródeł

Lublin, 21 stycznia 2021 r. 





Plan prezentacji: 
• 12.00-12.05 - przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

• 12.05-12.15 - dofinansowanie dla organizacji pozarządowych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – działanie 9.3 Rozwój 
przedsiębiorczości oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – działanie 4.1 

• 12.15-12.30 - możliwości wsparcia dla NGO ze środków rządowych - Forum Lubelskich 
Organizacji Pozarządowych (Wojciech Dec - Prezes Zarządu)

• 12.30-12.40 – konkursy dla NGO w Urzędzie Miasta Lublin oraz w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego

• 12.40-13.00 - dofinansowanie projektów ze środków Narodowego Banku Polskiego 
w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej - Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy 
w Lublinie (Ewa Waszkiewicz - główny specjalista)

• 13.00-13.10 – nabór wniosków na konkurs z zakresu edukacji ekologicznej w 2021 roku 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie

• 13.10-13.20 – inne źródła wsparcia (środki dla KGW z ARiMR, Fundacje, Ministerstwa)

• 13.20-13.30 - podsumowanie spotkania, pytania i odpowiedzi
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Sieć 
Punktów Informacyjnych 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 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:zamosc@feu.lubelskie.pl


PIFE – FORMY USŁUG
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Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl 



Co kryje się pod nazwą 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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Planowany nabór z RPO WL

Działanie Termin naborów Alokacja środków

Działanie 9.3 
Rozwój przedsiębiorczości 

od 29.01.2021 r. do 
28.02.2021 r.

11 262 675,60 PLN
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Termin rozstrzygnięcia konkursu: Sierpień 2021 r.

Informacje o konkursie: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/dzialanie-9-
3-rozwoj-przedsiebiorczosci/

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/dzialanie-9-3-rozwoj-przedsiebiorczosci/


Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości 

Kto może składać wnioski?

• W ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości podmiotami uprawnionymi do 
ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
w szczególności urzędy pracy;

• osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w 
szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy;

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych;

Gdzie należy składać wnioski

• Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

• Punkt Kontaktowy, pokój nr 1

• ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
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Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
• W ramach konkursu zaplanowane jest przyznanie bezzwrotnego wsparcia dla osób 

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które obejmuje:
• usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
• przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej,
• wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej.

Szkolenie dotyczące działania 9.3 dla operatorów: 
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/zapraszamy-na-szkolenie-online-pt-
aplikowanie-o-srodki-na-dofinansowanie-projektu-w-ramach-konkursu-nr-rplu-09-03-00-iz-00-
06/
Gdzie należy składać wnioski
• Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
• Punkt Kontaktowy, pokój nr 1, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
Wymogi, m.in.:  minimum 2 lata doświadczenia w udzielaniu środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej DG i minimum 12 miesięcy działalności na terenie woj. lubelskiego. 

Link do konkursu: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/dzialanie-9-3-
rozwoj-przedsiebiorczosci/ 12

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/zapraszamy-na-szkolenie-online-pt-aplikowanie-o-srodki-na-dofinansowanie-projektu-w-ramach-konkursu-nr-rplu-09-03-00-iz-00-06/
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/dzialanie-9-3-rozwoj-przedsiebiorczosci/


Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój
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Planowane nabory z Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój

Działanie Termin naboru Alokacja środków

Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne 

Skalowanie wybranych 
mikro- innowacji, 

wypracowanych w konkursie 
pilotażowym na inkubację 

innowacji społecznych 
Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalne

04.01. – 04.02.2021 6 000 000 zł
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Działanie 4.1 Innowacje społeczne 
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• Na co i kto może składać wnioski?

• Kto może składać wnioski?

• Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza 
projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:

• - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami 
innowacji (instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową 
osób z niepełnosprawnościami, w szczególności takie które prowadzą warsztaty 
terapii zajęciowej), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany 
funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć 
referencje od min. 2 podmiotów),

• - zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

• Miejsce składania wniosków

• Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4 stycznia 
do 4 lutego 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków 
Aplikacyjnych SOWA.

https://www.sowa.efs.gov.pl/


Działanie 4.1 Innowacje społeczne 
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• Na co można otrzymać dofinansowanie?

• Celem konkursu jest upowszechnienie modelu integracji społecznej osób 
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu i dostarczaniu obiadów osobom starszym 
przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej.

• Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących 
wdrożyć innowację do praktyki funkcjonowania instytucji / organizacji zajmujących się 
rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnoprawnościami.

• Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów 
zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego 
w formie grantu. Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również 
zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania przedsięwzięcia „Obiady 
terapeutyczne” po ustaniu finansowania z projektu grantowego. Założenia w tym zakresie 
wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji –
dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.



Działanie 4.1 Innowacje społeczne 
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Grupę docelową stanowią:

• instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób 
z niepełnoprawnościami, w szczególności takie, które prowadzą warsztaty terapii 
zajęciowej oraz

• osoby starsze wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 
powyżej 60 lat, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów 
z poruszaniem się nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków, 
mieszkające w pobliżu siedziby warsztatów terapii zajęciowej (w przypadku 
donoszenia obiadów na piechotę) lub szerzej, w danej miejscowości (w przypadku 
możliwości zapewnienia transportu samochodowego)

• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, tj. osoby z niepełnosprawnościami.

• Link do konkursu: https://www.power.gov.pl/nabory/1-352/

https://www.power.gov.pl/nabory/1-352/


Możliwości wsparcia dla NGO 
ze środków rządowych 

Wojciech Dec 
Prezes Zarządu

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 
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Środki dla organizacji pozarządowych 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego

- Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
- Departament Promocji, Sportu i Turystyki
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Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa 
Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

• Kto może aplikować? 

- organizacje pozarządowe 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego 

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

- spółdzielnie socjalne, 

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku

Link do konkursu: 

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-kultura-2021-otwarty-konkurs-ofert/

Alokacja: 440 tys. zł - wsparcie do 30 tys. zł 

Termin składania ofert upływa 1 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00.
20

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-kultura-2021-otwarty-konkurs-ofert/


Wsparcie zadań publicznych dotyczy:

• organizowania i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, 
wystawach, konkursach i innych zadaniach z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim, 
ogólnokrajowym i międzynarodowym,

• promowania twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno-
literackich i innych publikacji niekomercyjnych,

• zapewnienia dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnościami,

• wspierania ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja), organizacji 
przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę,

• wspierania wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym,

• wspierania twórczości ludowej, ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności 
artystycznych,

• wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,

• promowanie działalności historycznej oraz dziedzictwa narodowego,

• Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 540 lub pod nr. telefonu: (0 81) 44-16-805.
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• Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2021 r.

• Termin składania ofert upływa 11 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00.

• Kto może aplikować? 

- organizacje pozarządowe 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego 

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

- spółdzielnie socjalne, 

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku

- Alokacja 500 tys. zł

- Wymagane 10% wkładu własnego

- Link do konkursu: https://promocja.lubelskie.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-
realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-w-zakresie-wspierania-i-
upowszechniania-kultury-fizycznej-w-formie-wspierania-z-terminem-realizacji-od-1-marca-
2021-r-d/
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https://promocja.lubelskie.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-formie-wspierania-z-terminem-realizacji-od-1-marca-2021-r-d/


Środki dla organizacji pozarządowych 
Urząd Miasta Lublin

- otwarte konkursy ofert
- małe granty 
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Dofinansowanie dla NGO z Urzędu Miasta Lublin 

Kalendarz otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2021. 

W przypadku pojawienia się nowych konkursów kalendarz zostanie zaktualizowany.

• https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/kalendarz-
konkursow-2021/
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https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/kalendarz-konkursow-2021/


OTWARTE KONKURSY OFERT OGŁASZANE PRZEZ 
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
• Organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki na realizację swoich projektów od 

Gminy Lublin. Podstawowym trybem, w jakim można to zrobić jest otwarty konkurs 
ofert. W zakładkach tematycznych, które znajdują się obok po lewej stronie, znajdą 
Państwo informacje o aktualnych konkursach ofert. Poniżej przedstawiamy podstawowe 
zasady związane z udziałem w nich.

• Konkursy ogłasza Prezydent Miasta Lublin. Ogłoszenia znajdą Państwo w zakładach 
tematycznych po lewej stronie oraz na stronie bip.lublin.eu otwiera się w nowej karcie

• Ogłoszenie konkursowe jest publikowane przez co najmniej 21 dni.

• Oferty należy składać on-line przez generator ofert Witkac. Oferty, które nie zostały 
złożone przez generator, nie spełniają jednego z kryteriów oceny formalnej. Po złożeniu 
oferty w Witkacu należy wydrukować ofertę. Osoba uprawniona do składania 
oświadczeń woli w imieniu oferenta musi ją podpisać. Ofertę należy dostarczyć do 
miejsca określonego w ogłoszeniu konkursowym.

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/otwarte-konkursy-
ofert/
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https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/konkursy/
https://witkac.pl/
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/otwarte-konkursy-ofert/


MAŁE GRANTY Z URZĘDU MIASTA LUBLIN
Mały grant inaczej nazywany jest dotacją w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie lub dofinansowaniem z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
Każda organizacja może starać się o tę dotację z samorządu do wysokości 10 000 złotych. 

Aby skutecznie aplikować o środki należy skontaktować się z konkretną jednostką 
odpowiedzialną za dany priorytet i sprawdzić czy nadal dysponuje środkami, które może 
przeznaczyć na małe granty. Taką informację można uzyskać telefonicznie:

• Wydział Kultury tel. 81 466 3700

• Wydział Sportu i Turystyki – tel. 81 466 3800

• Wydział Ochrony Środowiska – tel. 81 466 2600

• Wydział Strategii i Przedsiębiorczości - tel. 81 466 2500

• Biuro Partycypacji Społecznej - tel. 81 466 2550

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie – tel. 81 466 5300

• Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej - tel. 81 466 2065

• Biuro Ds. Osób Niepełnosprawnych - tel. 81 466 2068
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MAŁE GRANTY Z URZĘDU MIASTA LUBLIN

Ustawa nie zabrania, aby organizacja mająca siedzibę w jednym mieście, złożyła 
wniosek o mały grant na realizację projektu w innej miejscowości, miejsce rejestracji 
organizacji nie ma znaczenia. Jednak realizacja zadania powinna być skierowana do 
mieszkańców Lublina, tak aby przyznanie dotacji było zgodne z dyscypliną finansów 
publicznych.

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/male-granty/

• Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin  

Adres: ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin

Telefon:81 466 2550

Email: partycypacja@lublin.eu

Link do BPS - https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/struktura-organizacyjna/departament-
kultury-sportu-i-partycypacji/biuro-partycypacji-spolecznej,10353,w.html
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https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/male-granty/
mailto:partycypacja@lublin.eu
https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/struktura-organizacyjna/departament-kultury-sportu-i-partycypacji/biuro-partycypacji-spolecznej,10353,w.html


Dofinansowanie projektów ze środków 
Narodowego Banku Polskiego 

w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy 
w Lublinie 

Ewa Waszkiewicz - główny specjalista
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Lublinie
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Nabór wniosków w WFOŚ w Lublinie na zadania dotacyjne w roku 2021

Kto może aplikować: 

• stowarzyszenia

• fundacje

• jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych

• parki narodowe

• muzea

• ogrody zoologiczne i botaniczne i inne instytucje edukacji ekologicznej,

• występujące samodzielnie, a także w partnerstwie, w tym z jednostkami samorządu 
terytorialnego, przy zachowaniu zasady zrównoważonej koncentracji pomocy.

Wysokość wsparcia od 10 tys. zł do 50 tys. zł 

Termin naboru od 29.12.2020 r. do 29.01.2021 r. 

30



• Obszary współpracy:

• W ramach osi priorytetowej Człowiek zapraszamy do realizacji:

przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej,w szczególności 
dotyczących właściwego postępowania z odpadami i zapobieganiu wytwarzania odpadów, 
racjonalnego gospodarowania wodą, ochrony powietrza oraz ochrony przyrody,
• przedsięwzięć dotyczących poprawy infrastruktury służącej edukacji dzieci i młodzieży 
szkolnej w dziedzinie nauk o przyrodzie i środowisku, w tym wyposażenie pracowni szkolnych, 
tworzenie miniogrodów botanicznych i miniarboretów przy placówkach, w których prowadzona 
jest edukacja ekologiczna, a także tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych 
i ekologicznych,
• przedsięwzięć, w tym kulturalnych, promujących postawy prośrodowiskowe i kulturę dbałości 
o środowisko, w szczególności podkreślające wagę podejmowania decyzji konsumenckich 
z uwzględnieniem potrzeby ochrony zasobów środowiska i związek między kulturą dbałości 
o środowisko a stylem zdrowego trybu życia,
• przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej parków narodowych, muzeów, ogrodów 
zoologicznych i ogrodów botanicznych,
• przedsięwzięć z zakresu rolnictwa ekologicznego, upowszechniania zasad dobrej praktyki 
rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,
• przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu popularyzacji zagadnień dotyczących wykorzystania 
energii odnawialnej, a także efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w tym 
modelowych rozwiązań technologicznych.
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W ramach osi priorytetowej Człowiek zapraszamy do realizacji, cd.:

• Ocena i wybór wniosków o udzielenie pomocy finansowej zostaną dokonane zgodnie 
z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

• Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia dotacyjnego przysługiwać będzie 
przedsięwzięciom o największym stopniu oddziaływania na świadomość ekologiczną 
społeczeństwa oraz wnioskodawcom posiadającym największe doświadczenie 
w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej (pod uwagę będą brane również 
kwalifikacje kadry realizującej przedsięwzięcie).

W ramach osi priorytetowej Technologia zapraszamy do realizacji, m.in.:

• przedsięwzięć komplementarnych i wspierających realizację Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze" związanych z wykorzystaniem energii 
odnawialnej, poprawą efektywności energetycznej oraz gospodarką niskoemisyjną.

• Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia dotacyjnego przysługiwać będzie 
przedsięwzięciom 
o największych efektach ekologicznych oraz odpowiednim zbilansowaniu kosztów 
zadania.
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• W ramach osi priorytetowej Biosfera zapraszamy do realizacji:

• • przedsięwzięć służących zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk 
przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w szczególności w parkach narodowych i 
w innych formach obszarowych ochrony przyrody, a także ochrona indywidualnych form 
ochrony przyrody oraz obiektów przyrody nieożywionej,

Ogólne zasady:
Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych m.in. na realizację 
przedsięwzięć:

1) polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji,
2) związanych z edukacją ekologiczną,
3) z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną,
4) z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących,
z tym zastrzeżeniem, że zakup wyposażenia/środków trwałych w ramach ww. przedsięwzięć 
może zostać dofinansowany do 50 % wartości kosztów.

W przypadku realizacji innych przedsięwzięć niż wymienione w pkt. 1-4 Fundusz udziela dotacji 
do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Udział środków w finansowaniu zadania zostanie ostatecznie określony przez Fundusz po 
dokonaniu oceny projektu i uzależniony jest od efektów ekologicznych zadania oraz możliwości 
finansowych Funduszu
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• Sposób aplikowania o finansowanie

W celu aplikowania o wsparcie należy wypełnić i dostarczyć wniosek na obowiązującym 
formularzu do siedziby WFOŚiGW w Lublinie (adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin). 
Dokumenty oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie 
pod adresem: www.wfos.lublin.pl, w zakładce: Dla Beneficjentów.
Obowiązujące formularze wniosków:

• Formularz wniosku o pożyczkę lub dotację dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek 
organizacyjnych na zadania inwestycyjne,

• Formularz wniosku o dotację na zadania nieinwestycyjne,

• Formularz wniosku o dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej,
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Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich
(wstępnie planowany konkurs)

35



Pełnomocnikowi Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych

- Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała Kołom 
Gospodyń Wiejskich osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się 
o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. 
Warunkiem, jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW.

- 3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 

- 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i

- 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków - takie wsparcie finansowe było udzielane od 5 
czerwca 2020 r. na działalność zarejestrowanego KGW.

- https://krkgw.arimr.gov.pl/

- Dzięki pomocy finansowej KGW realizują wiele ważnych społecznie projektów. To organizacje 
intensywnie wspierające rozwój obszarów, na których działają . Oprócz wykonywania swoich 
zadań statutowych, szerzą ideę wolontariatu i aktywizują lokalne społeczności.

- https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-
przyznania-pomocy.html
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Inne źródła wsparcia
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Środki dostępne z Ministerstw – m.in.:

• Ministerstwo Sportu - https://www.gov.pl/web/sport/programy-dis

https://www.gov.pl/web/sport/wystartowal-nabor-w-ramach-rzadowego-programu-klub--
edycja-2021

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

• Ministerstwo Pracy Rodziny - https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji -
https://www.gov.pl/web/mswia/programy-i-projekty

• Ministerstwo Obrony Narodowej 
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kampanie-spoleczne

• Ministerstwo Spraw Zagranicznych - https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkursy

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-
pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/ 38
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Instytucje organizujące konkursy – m.in.:

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

• Fundacja PKO Bank Polski - https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/

• Fundacja KGHM Polska Miedź - http://fundacjakghm.pl/dla-instytucji

• Fundacja City Handlowy im. Leopolda Kronenberga -
https://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

• Fundacja Energa - https://grupa.energa.pl/otoczenie/fundacja/komu-pomagamy

• Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji - https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/

• Fundacja mBanku - https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - https://fwpn.org.pl/aktualnosci/-30-lat-traktatu-
30-lat-fwpn--3Nj8S4

• Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży  
https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/wnioski/purwm-zasady-finansowe/
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Instytucje organizujące konkursy cd. – m.in.:

• Fundacja Fundusz Współpracy - https://cofund.org.pl/projekty

• Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - https://pafw.pl/program/rozwoj-spolecznosci-
lokalnych/wspieramy-organizacje-pozarzadowe/

• Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
https://kurier.plus/node/1996

• Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
https://www.efrwp.pl/o-projekcie-blizej-przyrody

• Fundacja Lotto im. Hanny Konopackiej 
https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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• Konkurs Grantowy - DOZ Fundacji dbam o zdrowie

• Do współpracy zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne 
instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach 
konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które 
w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania 
mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do 
leków i wyrobów medycznych.

• Pula środków przeznaczona na realizację IX edycji wynosi 1 milion złotych.
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

• Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2021 r., godz. 23:59

• Sposób aplikowania: wniosek i dokumenty prosimy wysyłać na adres 
e-mail: grant@fundacja.doz.pl

• Koordynator konkursu:
Zbigniew Szewczyk
zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
tel. 42 200 75 50, 785 866 700

• Link do konkursu: https://dozfundacja.pl/aktualnosci/ruszyl-ix-konkurs-grantowy-razem-
mozemy-wiecej 41
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Polska Fundacja Narodowa

Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi,
tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
• upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu 
Polskiego,

• kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
• promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania 

rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, 
krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,

• ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• promocji Polonii i Polaków za granicą;
• 2. rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;
• 3. wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;
• 4. wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
• 5. wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa 

przyrodniczego.

https://www.pfn.org.pl/public/zloz-wniosek
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Perspektywa Finansowa 2021-2027 

• Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię wykorzystania funduszy europejskich 
w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa 
w Polsce w latach 2021-2027.

• Zgodnie z propozycją przedstawioną w projektach dokumentów na kolejną 
perspektywę finansową polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować 
następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz 
Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji (FST). Wspólna polityka rybołówstwa obejmie Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki (EFMR). Fundusze te wzajemnie się uzupełniają.

Konsultacje Umowy Partnerstwa 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-
2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Dotychczasowe ustalenia dotyczące Perspektywy 2021-2027:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/w-co-zainwestujemy-fundusze-
europejskie-rozpoczynamy-konsultacje-umowy-partnerstwa
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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
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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



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
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