Skąd można pozyskać środki na dofinansowanie projektów dla organizacji pozarządowych?
1. Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.
Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych,
mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna,
promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja
społeczna oraz zewnętrzne usługi społeczne.
Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020” są poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich
potencjału w różnych rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie
przeznaczone łącznie 280 mln zł.
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/7566/6568/1/Program
%20ASOS%202014-2020.pdf
2. Program Erasmus+ na lata 2014 – 2020
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe
programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w
działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w
historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy
związane ze sportem.
Założenia:
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w
obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania
nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię
Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz
zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń
i wspierania młodzieży.
Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną
służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji
na rynku pracy.
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach
edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w
wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz
wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi,
przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i
budowania wiedzy.
W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne
sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie
efektu
synergii
pomiędzy
sektorami
edukacji
a
środowiskiem
pracy.
Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu
zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również
międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.
http://erasmusplus.org.pl

3. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą
bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej
pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja
2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków
szwajcarskich. Dla Polski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489
mln CHF).
W 2010 r. do Programu przystąpiły także Rumunia i Bułgaria.
Cel:
Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych
istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium
Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem
strukturalnym.
Beneficjenci: Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektora publicznego i
prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
Na jakie projekty można uzyskać wsparcie?








bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
o inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo
rozwiniętych
o zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
środowisko i infrastruktura:
o odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa
stanu środowiska (m.in. zarządzanie
o odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej
o poprawa publicznych systemów transportowych;
o bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw
środowiskowych
sektor prywatny:
o poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP)
o rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
o ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa
opieki społecznej)
o badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)
Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła 489 mln CHF.
Poziomy dofinansowania:







do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu,
do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów
otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej
szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego,
do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych
przez organizacje pozarządowe,
do 100 proc. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności
instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.
www.programszwajcarski.gov.pl

4. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej
pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom
UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z
jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE +
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W zamian za pomoc finansową,
państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie
są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG
(lata
2009
2014).
Poprzednia
edycja
dotyczyła
okresu
2004-2009.
CELE
Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania
różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwembeneficjentem.
ALOKACJA
Łączna kwota drugiej edycji funduszy norweskich i EOG to 1,788 mld euro. Alokacja dla Polski
wynosi 578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami ponoszone przez
stronę darczyńców oraz przez stronę polską.
ODBIORCY WSPARCIA
Generalnie, wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne
bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny
w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.
PROGRAMY (OBSZARY WSPARCIA)
W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów
wsparcia). W ramach danego programu będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty o
podobnej tematyce.
Wśród programów znalazło się wiele obszarów z pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG.
Przede wszystkim należy wymienić: ochronę środowiska (w tym energię odnawialną),
dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia. Wyodrębniono też programy
dotyczące strefy Schengen i spraw wewnętrznych, w tym więziennictwa i przeciwdziałania
przemocy. Podobnie jak w pierwszej edycji, duży nacisk położono na wzmacnianie
społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiły się też zupełnie nowe tematy, jak godna praca
i dialog trójstronny, a także współpraca samorządów w zakresie rozwoju regionów.
http://www.eog.gov.pl/
5. Polsko –Amerykańska Fundacja Wolności
Przy realizacji celów programowych Fundacja ściśle współpracuje z polskimi organizacjami
pozarządowymi. Fundacyjne programy są zarządzane przez wybrane organizacje, zaś komisje
niezależnych ekspertów podejmują decyzje o przyznawaniu dotacji i stypendiów. PAFW, w
konsultacji z Partnerami z trzeciego sektora, opracowuje koncepcję programu, finansuje go
bądź pozyskuje środki zewnętrzne. A następnie, współpracując z Realizatorem Programu,
monitoruje i ocenia przebieg oraz efekty przedsięwzięcia.
Uzyskanie wsparcia:
Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej programów. Zainteresowani
uzyskaniem finansowania PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u
Realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje
ekspertów powoływane przez Fundację.
Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora danego programu lub
też pobrać ze strony internetowej programu:
http://www.pafw.pl/programy/

6. Fundacja Orange
Fundacja Orange prowadzi autorskie programy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i
młodzieży oraz wspiera wartościowe inicjatywy innych organizacji pozarządowych.
Pokazujemy młodym, jak twórczo wykorzystywać nowe technologie do zdobywania
wiedzy, poznawania świata i budowania społeczności, które
pomagają zmieniać rzeczywistość wokół siebie na lepsze.
http://www.fundacja.orange.pl/
7. Fundacja Banku Zachodniego
Programy grantowe:
Bank Dziecięcych Uśmiechów
Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem mikro-grantowym stworzonym
z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin
dysfunkcyjnych lub ubogich.
Główne cele programu: inwestycje w edukację, wychowanie i rozwój talentów
poszczególnych dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
Nasza Fundacja wspiera takie inicjatywy, w których widać indywidualne podejście do dzieci.
Stawiamy sobie cel inny niż tylko chwilowe rozweselenie dzieci dobrą zabawą. Chcemy razem
z Państwem wskazywać młodym ludziom pozytywne wzorce. Zależy nam, aby uczyć dzieci
wrażliwości społecznej, aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za siebie, za innych, za
swoją ojczyznę.
Kto może się ubiegać o grant?
W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką
nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające
takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły.
Bank Ambitnej Młodzieży - Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla
instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych
i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i
społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym
ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko
ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.
Główne cele programu:
Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia
wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie
lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest
zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie
obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna,
zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy
prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i
narodowym.
Główne kierunki programu:
Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych:





rozwój i edukacja,
aktywność gospodarcza,
społeczna, obywatelska,
kultura, historia i dziedzictwo narodowe
http://fundacja.bzwbk.pl/

8. Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji
i rozwoju lokalnego. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy powstała w 125. rocznicę
otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne
programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku.
Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.
Główną rolę na tym polu odgrywają pracownicy Citi Handlowy, którzy w ramach Programu
Wolontariatu Pracowniczego realizują liczne projekty na rzecz bliskich im placówek
wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych, schronisk dla zwierząt, stowarzyszeń seniorów i
wielu innych społeczności. Ponadto od lat, w ramach Programu Dotacji finansujemy
wartościowe projekty organizacji pozarządowych.
Oprócz wymienionych programów, na rzecz rozwoju środowisk lokalnych działamy podejmując
inicjatywy związane z ekologią, aktywnością studentów w obszarze CSR oraz odpowiadając na
pojawiające się potrzeby społeczne.
W ramach Programu udzielane jest dofinansowanie 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

Finansowane są, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.:




warsztaty,
szkolenia,
konkursy i olimpiady

Udzielane jest dofinansowanie na projekty, które dopiero mają być zrealizowane.
O dotacje mogą wnioskować:







fundacje,
stowarzyszenia,
szkoły,
domy kultury,
biblioteki,
jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.
http://www.citibank.pl/

9. Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Startujemy z nowym konkursem grantowym "Zielona ławeczka". W puli znajduje się 50 tys. zł
na rewitalizację zaniedbanych osiedli i blokowisk. Mieszkańcy otwartych osiedli będą mogli
ubiegać
się
o
pieniądze
na
przebudowę
zaniedbanych
terenów.
Rejestracja uczestników trwa do 15 kwietnia.
Zielona ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do
mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach
powyżej 50 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na
osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół
bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Angażując mieszkańców chcemy
pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.
Granty do wysokości 1200 zł można przeznaczyć na zakup roślin i podłoża. Każdy
zaakceptowany projekt otrzyma również "zieloną ławeczkę" do ustawienia w odnowionym
miejscu (jej wartość wliczona jest w kwotę grantu). www.zielonalaweczka.pl
http://www.fundacjabos.pl/
10. Program „Przemiany w Regionie” - RITA, powstały w roku 2000, jest przedsięwzięciem
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla
Demokracji. Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez
dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Istotnym zadaniem Programu jest
również udział w kształtowaniu nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i
gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej,
oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, w ramach Programu promowana jest idea
współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego oraz etycznych standardów we
współpracy transgranicznej.
Program jest realizowany m.in. przez:
1. Otwarte konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych na realizację projektów
mających na celu dzielenie się z partnerami z krajów objętych Programem polskim
doświadczeniem w zakresie przemian oraz nawiązywanie i rozwijanie współpracy na
szczeblu lokalnym. Konkursy ogłaszane są zwykle dwa razy do roku: wiosną i jesienią.
Wysokość standardowego dofinansowania jednego projektu wynosi od 5.000 do
40.000 zł. W każdej turze konkursu granty przyznawane są około 25 projektom.
2. Wsparcie edukacyjne i eksperckie w zakresie realizacji projektów obejmujących
współpracę z krajami objętymi Programem.
3. Pomoc w ustanawianiu kontaktów i partnerskiej współpracy między polskimi
organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi i jednostkami samorządu
terytorialnego, a partnerami z krajów objętych Programem.
4. Dostarczanie informacji o działaniach polskich organizacji pozarządowych w krajach
partnerskich.
5. Wspieranie koalicji polskich organizacji pozarządowych działających poza granicami
kraju.
6. Służenie platformą wymiany informacji pomiędzy organizacjami i instytucjami
społeczeństwa obywatelskiego z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej,
Kaukazu i Azji Centralnej m. in. poprzez portal społecznościowy www.civicportal.org.
 Organizacje pozarządowe, które składają wnioski do projektów innych donorów (np. MSZ,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Fundacja Batorego) mogą ubiegać się w Programie
RITA o dofinansowanie. Środki z RITA mogą być „wkładem własnym” organizacji do
większego projektu.
 W ramach Programu „Przemiany w Regionie” - RITA działa nowa ścieżka dotacyjna. Istnieje
możliwość dofinansowania projektów, które na realizację zasadniczej części planowanych
działań otrzymały dotację lub oczekują na decyzję o jej przyznaniu. Takie projekty Fundacja
Edukacja dla Demokracji może dofinansować – dotacje z Programu RITA mogą być „wkładem



własnym” organizacji do większego projektu, finansowanego ze źródeł publicznych,
prywatnych, polskich lub zagranicznych. Projekty muszą być zbieżne pod względem obszaru
geograficznego i tematycznego z celami i zakresem działania Programu RITA.
Współfinansowanie z Programu RITA może dotyczyć tylko działań i wydatków zaplanowanych
w projekcie w kształcie złożonym do podstawowego źródła finansowania.
Nie można proponować dodatkowych działań i kosztów.
http://www.rita.edudemo.org.pl/pl/home.html

11. Fundacja Polska Miedź KGHM - Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez
KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność
społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą, m.in.: pomoc społeczną, w
tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób; ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym.
O darowizny z Fundacji Polska Miedź mogą ubiegać się zarówno instytucje, jak i osoby
fizyczne. Więcej informacji http://www.kghm.pl/?category_id=285
12. Fundacja PZU – dotacje. Są to środki przyznawane organizacjom pozarządowym oraz
instytucjom i podmiotom mieszczącym się w sferze budżetowej, ubiegającym się o dotacje
pozakonkursowe, jak również osobom fizycznym. Więcej informacji:
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/pliki-do-pobrania
13. Fundacja PZU - "Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU". Celem konkursu jest wsparcie
zorganizowanej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dotacje służyć mają
zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, umożliwiając
jednocześnie ich rodzicom rozwój własnej aktywności życiowej. Przeznaczone są na realizację
i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efektywnych działań służących
przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W konkursie preferowane są
projekty, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki oraz stałych
mechanizmów wsparcia dla rodziców.
Więcej informacji: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne
14. Fundacja PZU - "Z PZU po lekcjach". Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na
obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). Fundacja szuka pomysłów
na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także
poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności. Dotacje
zostaną przeznaczone na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowatorskie i
skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku szkołach. Intencją Fundacji PZU jest
pomoc w rozwinięciu metodyki systematycznej pracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami,
w celu stworzenia możliwego do powielania modelu.
Więcej informacji: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne
15. Fundacja RWE - "Orliki RWE". Fundacja działa od 2005 roku. Celem Fundacji jest m.in.:
ochrona i promocja zdrowia, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie
działalności dobroczynnej, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, wspieranie
działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Jednym z projektów prowadzonych przez Fundację są Orliki RWE - program wspierający
najmłodszych piłkarzy, pochodzących z niezamożnych rodzin.
Więcej informacji http://www.rwe.pl/web/cms/pl/1006470/start/fundacja-rwe/

16. Fundacja TESCO - "Wsparcie lokalnych społeczności" - fundacja TESCO wspiera działania
lokalnych społeczności, m.in. w zakresie promocji zdrowego trybu życia oraz zdrowego
odżywiania. Więcej informacji http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/wyposazenieszkol.php
17. Fundacja Wspomagania Wsi - misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie inicjatyw
gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw
związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.
Więcej informacji:
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/itemlist/category/3


Przykłady dobrych praktyk dla NGO
a. Bałtowski Kompleks Turystyczny - Park Dinozaurów JuraPark
http://www.juraparkbaltow.pl/
b. Spółdzielnia socjalna „Gród” w Byczynie woj. opolskie
http://grod.pl.tl/
c. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem” w Cieszynie
http://www.fundacjabycrazem.pl/
d. Pensjonat i Restauracja "U Pana Cogito" w Krakowie- Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/programy,100

Opracowanie: Donata Malińska
źródło: http://naszorlik.pl/baza-wiedzy/wszystkie-granty

