
Patriotyzm Jutra 

Program współfinansuje projekty z zakresu 
edukacji historycznej, patriotycznej i 
obywatelskiej adresowane do wszelkich grup 
społecznych i wiekowych. Wnioski o dotacje 
mogą składać organizacje pozarządowe i 
samorządowe instytucje kultury z całej Polski a 
w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, 
muzea regionalne, domy i lokalne centra 
kultury oraz biblioteki. 

Kto może złożyć wniosek ?   

Organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z 
całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea 
regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki. 
Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, 
szkoły i uczelnie artystyczne nadzorowane przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje kultury 
współprowadzone przez Ministra,  oraz kościelne osoby 
prawne i kościelne jednostki organizacyjne. 

 

Na co można uzyskać wsparcie ?   

Projekty z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i 
obywatelskiej adresowane do wszelkich grup społecznych i 
wiekowych. 
Dofinansowania nie można otrzymać na: 
1) sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, 
projekty ściśle badawcze; 
2) wydawnictwo czasopism; 
3) projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad 
zbiorami stanowi jedyny komponent projektu); 
4) projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne; 
5) imprezy sportowe; 
6) zadania dofinansowane w ramach innych programów 
własnych państwowych instytucji kultury, programów 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów 
wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów, 
realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

 



Dofinansowanie działań związanych z 

zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i 

kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w 

światową kulturę. 
 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie 
projektów mających na celu upamiętnienie lokalnych 
społeczności żydowskich, a w szczególności dotyczących 
tłumaczeń i publikacji ksiąg pamięci oraz upamiętniania 
miejsc żydowskiej martyrologii. Wnioski o dotacje mogą 

składać osoby prawne prowadzące działalność związaną z tematyką konkursu – np. organizacje 
pozarządowe, szkoły oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 

 

                                                           

 

 

 

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO 

W ramach konkursu grantowego można uzyskać 
dotacje na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i 
aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym 
nastawieniem na powstanie lub aranżację zielonych 
miejsc takich jak: 
a) roślinny mural, 
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną 
roślinnością, które stworzą jedną całość, 
c) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji 

publicznej, 
d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy, 
e) inny projekt zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej. 

Kto może złożyć wniosek ?   

Kto może złożyć wniosek ?   

Osoby prawne prowadzące działalność związaną z 
tematyką konkursu – np. organizacje pozarządowe, 
szkoły oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Na co można uzyskać wsparcie ?   

Projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych 
społeczności żydowskich angażujące mieszkańców, 
w szczególności: 
– tłumaczenia i publikacje ksiąg pamięci, 
– upamiętnianie miejsc żydowskiej martyrologii. 
W ramach konkursu można uzyskać również 
dofinansowanie projektów innych niż preferowane – 
tzn.: prac konserwatorskich, konferencji naukowych, 
projektów badawczych oraz imprez 
popularyzujących lub promujących tolerancję. 

 



Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla 
osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną 
(fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, 
gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń 
wiejskich). 

 

Na co można uzyskać wsparcie ?   

Projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji 
lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym 
nastawieniem na powstanie lub aranżację zielonych 
miejsc takich jak: 
a) roślinny mural, 
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną 
roślinnością, które stworzą jedną całość, 
c) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji 
publicznej, 
d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy, 
e) inny projekt zakładający powstanie pozytywnych, 
ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej. 

 

PROO 1A – Wsparcie działań misyjnych i 

rozwoju instytucjonalnego 
 

Program ma na celu wsparcie rozwoju 
instytucjonalnego organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz zwiększenie ich udziału w 
życiu publicznym i upowszechnianiu 
demokratycznych norm obywatelskości. 
Wsparcie uzyskują działania tych organizacji, 
które zaprezentują wykonalny plan działań 

misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. 

Kto może złożyć wniosek ?   

1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki 
stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe 
organizacji pozarządowych  posiadające osobowość 
prawną). 
2. Instytucje kościelne, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego. 
3. Spółdzielnie socjalne. 
4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy 
o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku 
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 

 



pracowników. 
Wnioskodawcą nie muszą posiadać statusu organizacji 
pożytku publicznego. 
W ramach realizowanego projektu możliwe jest 
tworzenie grup partnerskich. 

Na co można uzyskać wsparcie ?   

Realizacja działań misyjnych (statutowych) oraz 
wzmocnienie instytucjonalne: 
1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora 
pozarządowego. 
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji 
pozarządowych, w tym: 
– budowanie stabilnych podstaw ich dalszego 
funkcjonowania, 
– tworzenie perspektywicznych planów działania i 
finansowania, 
– podnoszenie standardów pracy i zarządzania 
organizacją. 
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, 
platform współpracy, reprezentacji środowisk 
organizacji sektora pozarządowego. 
Wsparcie uzyskują działania tych organizacji, które 
zaprezentują wykonalny plan działań misyjnych i 
rozwoju instytucjonalnego. 
Podczas oceny wniosku bardzo ważnym elementem, 
który będzie brany pod uwagę jest gotowość 
aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania 
sieci, federacji lub innych form aliansów w ramach 
sektora pozarządowego na rzecz wzmocnienia 
potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji 
celów statutowych, możliwości oddziaływania i 
współpracy z sektorem prywatnym i publicznym. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ORLEN dla Strażaków 

Program finansuje zakup sprzętu 
wykorzystywanego w szczególności do walki 
z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi 
miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o 
dofinansowanie mogą składać jednostki 
straży pożarnej – zawodowe oraz 
ochotnicze. Wnioski można składać 
wyłącznie za pośrednictwem formularza on-
line. Jedna jednostka może złożyć tylko 
jeden wniosek. 

Kto może złożyć wniosek ?   

Jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze.  

Na co można uzyskać wsparcie ?   

Zakup: 
– sprzętu przeciwpożarowego; 
– sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego; 
– sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego; 
– sprzętu ratownictwa medycznego; 
– sprzętu ratownictwa chemicznego; 
– sprzętu ratownictwa ekologicznego; 
– sprzętu ratownictwa wysokościowego; 
– sprzętu łączności; 
– wyposażenia osobistego strażaków. 
W ramach programu nie można finansować innych wydatków 
a w szczególności: 
a) bieżącej działalność organizacji; 
b) udzielania pożyczek; 
c) działań, które zostały już zrealizowane; 
d) bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych; 
e) zagranicznych wycieczek i wyjazdów; 
f) kar, grzywien i odsetek karnych; 
g) zakupu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych; 
h) podatku dochodowego od osób prawnych; 
i) prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

 


