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

Lublin, 17 luty 2021 r. 





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

Europejskich

• 12.05-12.35 – Fundusze Europejskie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych (p. 
Monika Wędrychowicz przedstawi Program Aktywni Obywatele Fundusz 
Regionalny, p. Agnieszka Zańczak - omówi założenia Inkubator Włączenia 
Społecznego - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej);

• 12.35-12.55 – Możliwości wsparcia dla organizacji ze środków rządowych (p. 
Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego);

• 12.55-13.10 – Wsparcie ze środków prywatnych, samorządowych, itp

• 13.10-13.30 - Dofinansowanie projektów ze środków Narodowego Banku 
Polskiego w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej - Narodowy Bank Polski 
Oddział Okręgowy w Lublinie

• 13.30-13.40 - Sesja pytań 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 
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Podstawowymi formami prawnymi należącymi do organizacji pozarządowych są:
fundacje i stowarzyszenia. 
Korzystają one z różnych źródeł finansowania swojej działalności. Są nimi:
- składki członkowskie,
- spadki, zapisy,
- darowizny (pieniężne, rzeczowe) udokumentowane dowodem wpłaty,
- dochody z działalności gospodarczej,
- dochody z działalności odpłatnej dla pożytku publicznego,
- sponsoring (finansowaniu wybranego przedsięwzięcia w celu promocji sponsora- firmy lub 
osoby),
- dotacje ze środków prywatnych i publicznych (np. z Unii Europejskiej, urzędu miasta, 
prywatnych firm),
- nawiązki sądowe,
- kampanie, zbiórki publiczne,
- dochody z majątku organizacji, w tym także inwestycje kapitałowe,
- odpisy 1% z podatku dochodowego z rąk osób fizycznych,
- inne źródła: pożyczki, kredyty, itp.



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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Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny 
p. Monika Wędrychowicz
Koordynator Regionalny 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Projekt Inkubator Włączenia Społecznego 
p. Agnieszka Zańczak 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
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Możliwości wsparcia 
dla organizacji ze środków rządowych 

p. Wojciech Kaczmarczyk 
Dyrektor 

Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego);
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Wsparcie ze środków prywatnych, 
samorządowych, itd.

Środki dla organizacji pozarządowych 
Urząd Miasta Lublin

- otwarte konkursy ofert
- małe granty (Stan na 16.02.2021 r.)
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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


Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich
(wstępnie planowany konkurs)
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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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https://krkgw.arimr.gov.pl/
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html


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/ 20

https://www.gov.pl/web/sport/programy-dis
https://www.gov.pl/web/sport/wystartowal-nabor-w-ramach-rzadowego-programu-klub--edycja-2021
https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty
https://www.gov.pl/web/mswia/programy-i-projekty
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kampanie-spoleczne
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkursy
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/


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/

• Fundacja Wspomagania Wsi 
http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/itemlist/category/209

• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – http://www.pcyf.org.pl/programy/realizowane

• Fundacja Orlen Dar Serca – www.orlendarserca.pl,  

• Towarzystwo Innowacji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA 
https://tise.pl/target/ngopes/woj-lubelskie/ 22

https://cofund.org.pl/projekty
https://pafw.pl/program/rozwoj-spolecznosci-lokalnych/wspieramy-organizacje-pozarzadowe/
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http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/itemlist/category/209
http://www.pcyf.org.pl/programy/realizowane
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https://tise.pl/target/ngopes/woj-lubelskie/
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Narodowe Centrum Kultury - https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/skladanie-wnioskow

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie
części kosztów realizacji zadań takich, jak:
1) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, 
plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, 
spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach 
twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;
2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w 
kulturze, również on-line;
3) organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze 
patriotycznym, również on-line; z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Realizacji zadań określonych w ust. 1 może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie 
publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej. Działania te nie 
mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania. Wykluczona
jest odpłatna dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań towarzyszących realizacji
zadania w trakcie i po jego zakończeniu 2 .
3. W ramach programu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad
realizacją publikacji i nagrań, o których mowa w ust. 2, w wyniku których w terminie realizacji
zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie.

OD 5 DO 150 TYS. ZŁ
DOFINANSNOWANIE DO 75%
Wykluczone wydatki na środki trwałe, termin naboru do 15 marca 2021 r. 

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/skladanie-wnioskow


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;

https://www.pfn.org.pl/public/zloz-wniosek
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Program Aktywni +

• Głównym celem Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-
2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego.

• Na Program "Aktywni+" w każdym roku jego funkcjonowania przeznaczymy 40 mln złotych.

• W sumie więc będzie to 200 mln złotych na działania i inicjatywy aktywizujące seniorów

• Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą 
mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.

http://senior.gov.pl/program_asos/strona/92
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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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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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https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/w-co-zainwestujemy-fundusze-europejskie-rozpoczynamy-konsultacje-umowy-partnerstwa


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.flop.lublin.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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