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RÓŻNE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZA 

BUDŻETEM GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE:

- Środki ministerialne

- Środki Urzędu Marszałkowskiego

- Środki z Województwa Wielkopolskiego

- Dotacje z fundacji o zasięgu krajowym 



AKTUALNE KONKURSY:

FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Termin składania: 21 stycznia 2019 roku

Działania zgodne z art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

W podziale na 3 Priorytety:

2. Priorytet Aktywne Społeczeństwo

3. Priorytet Aktywni obywatele

4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Dotacja w wysokości od 20.000 do 300.000 

https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/

https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/


PROGRAM - KLUB 2019

Małe i średnie kluby sportowe, które działają min. 3 lata, a ich działalność 

adresowana jest do dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia mogą ubiegać się 

o dotację w ramach Rządowego Programu Klub – edycja 2019.

Kwota dofinansowania wynosi:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,

15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Przeznaczenie : 6.000,00 zł wynagrodzenie trenerów, 4000.00 zakup sprzętu lub 

obozy treningowe

Szczegóły: https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7944,Ruszyl-nabor-wnioskow-do-

Rzadowego-Programu-KLUB-edycja-2019.html

https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7944,Ruszyl-nabor-wnioskow-do-Rzadowego-Programu-KLUB-edycja-2019.html


FUNDACJE DO KTÓRYCH MOŻNA 

WNIOSKOWAĆ CAŁY ROK 

O DOFINANSOWANIE:



Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym

Program dotacji – działania w zakresie następujących obszarów m.in.:

- dziedzictwo kulturowe, 

- polityka społeczna

- twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

- innowacje w edukacji

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

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


Fundacja PGNIG

Działania zgodne ze statusem Fundacji w zakresie:

- sportu, 

- edukacji, 

- kultury, 

- ochrony zdrowia

- Terminy naboru: 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 listopada

https://fundacja.pgnig.pl/

https://fundacja.pgnig.pl/


FUNDACJA LOTTO:

Popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz 

ułatwiania dostępu do kultury. 

Obszary działań na które można uzyskać wsparcie:

- sport, 

- kultura,  dziedzictwo narodowe, 

- edukacja,

- pomoc społeczna

https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/

https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/


Fundacja mBanku 

Program „m jak matematyka” – dofinansowanie programów rozwojowych 

z zakresu projektów matematycznych

https://www.mbank.pl/mfundacja/strona-glowna/

https://www.mbank.pl/mfundacja/strona-glowna/


FUNDACJA PZU

Dotacje pozakonkursowe – dotacje zgodne ze statutem Fundacji

http://fundacjapzu.pl/konkursy-i-dotacje/organizacje-

pozarzadowe.html#konkursy

http://fundacjapzu.pl/konkursy-i-dotacje/organizacje-pozarzadowe.html#konkursy


Fundacja TAURON

m.in. organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, 

sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych

https://fundacja.tauron.pl/jak-uzyskac-pomoc

https://fundacja.tauron.pl/jak-uzyskac-pomoc


Fundacja PKO Bank Polski 

Wsparcie projektów lokalnych w 7 obszarach programowych:

- Edukacja

- Tradycja

- Nadzieja

- zdrowie,

- Kultura

- Ekologia

- Sport

https://www.fundacjapkobp.pl/

https://www.fundacjapkobp.pl/


Kulczyk Foundation

Konkurs grantowy Kulczyk Foundation 2019/1- Infrastruktura  -

termin 30 czerwca 2019 roku

Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych zagosppdarujących

przestrzeń oraz nadanie jej trwałych cech funkcjonalnych. 

Wartość projektu maksymalna: 25.000,00 zł

https://kulczykfoundation.org.pl/

https://kulczykfoundation.org.pl/


Kiermasz świąteczny z NGO

Zgłoszenia do 31.01.2019

Tel. 627629752

kultura@noweskalmierzyce.pl

Pokój 21 Urząd Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce 

mailto:kultura@noweskalmierzyce.pl


KONKURS DOBROCZYŃCA ROKU

Organizacje pozarządowe mogą zgłosić firmy do Tytułu „Dobroczyńca 

roku”.

Nagradzane kategorie:

- Edukacja

- Ekologia

- Pomoc społeczna

- Rozwój lokalny

- Sport

- Zdrowie

- Termin zgłoszeń 6 luty 2019 roku

Szczegóły: https://www.dobroczyncaroku.pl/

https://www.dobroczyncaroku.pl/






Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy 

Ewelina Stachowicz – Zych 

Inspektor ds. organizacji pozarządowych 

w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy

Kontakt: Biuro 21

Tel. 627629752

E- mail: kultura@noweskalmierzyce.pl 


