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Możliwe źródła dofinansowania działań statutowych organizacji pozarządowych 

Fundacja Nasza Ziemia i firma Henkel 

Konkurs grantowy Henkel - zielone granty to wspólny projekt Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel 

Polska, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz 

wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Konkurs jest 

częścią ogólnopolskiej i całorocznej Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, pod patronatem: 

Prezydenta RP, Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych. 

Cel konkursu: 

Edukacja ekologiczna oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów związanych 

z ochroną środowiska.  

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i realizacja projektów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego w Polsce, np.: ochrony zwierząt, roślin, bioróżnorodności, lasów, rzek, jezior, Bałtyku, 

krajobrazu; oszczędzania energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promocja recyklingu. 

Granty mogą być przeznaczone na organizację działań, nagrody dla uczestników, materiały 

dydaktyczne, komunikacje, promocje, wycieczki edukacyjne.  

Kto może ubiegać się o granty: 

Grantobiorcami mogą być przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i wyższe, 

organizacje społeczne i samorządowe. Projekty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii:  

1. przedszkoli,  

2. szkół podstawowych i gimnazjów,  

3. szkół średnich i wyższych,  

4. organizacji pozarządowych i samorządowych. 

Organizatorzy i Darczyńcy:  

Organizatorem konkursu grantowego jest Fundacja Nasza Ziemia, Współorganizatorem i Darczyńcą 

jest Henkel Polska. 

Więcej informacji: 

http://www.naszaziemia.pl/konkurs_grantowy/ 
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Fundacja im. Stefana Batorego 

Fundusz Kryzysowy  

Fundusz Kryzysowy jest przeznaczony na wsparcie 

inicjatyw mających na celu łagodzenie skutków 

kryzysu w 20 krajach regionu Europy Środkowej i 

Wschodniej (w tym w Polsce). Dotacje z Funduszu 

wypłacane będą 

 w latach 2009-2011. Pula środków dla poszczególnych krajów regionu zależna jest od wielkości 

kraju, rozmiaru kryzysu, zdolności sensownego spożytkowania środków, a przede wszystkim jakości 

zgłoszonych inicjatyw. 

Z Funduszu można uzyskać dofinansowanie na inicjatywy i działania, które odpowiadają na palące 

problemy społeczne będące wynikiem kryzysu gospodarczego oraz ważne społecznie 

przedsięwzięcia, których realizacja jest zagrożona z powodu kryzysu (np. wycofanie lub zmniejszenia 

spodziewanych środków z funduszy publicznych, od darczyńców prywatnych lub biznesowych). 

Priorytetowo tratowane będą: 

• przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, których realizacja jest zagrożona 
wskutek kryzysu; 

• działania pomocowe i programy stypendialne adresowane do młodzieży ze środowisk 
ubogich, obszarów wiejskich i małych miejscowości, środowisk zagrożonych bezrobociem, 
biedą, patologią, itd.; 

• pomoc humanitarna dla grup najbardziej odczuwających skutki kryzysu oraz działania mające 
na celu zwiększanie dostępu do podstawowych usług dla najuboższych i najbardziej 
potrzebujących; 

• inicjatywy promujące wartości demokratyczne i przeciwdziałające zagrożeniom 
populistycznym i demagogicznym. 

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane będą przez Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego. 

Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji będzie przekazana wnioskodawcom 

w ciągu miesiąca. 

Termin składania wniosków w 2009 roku: do 30 października. 

Więcej informacji: http://www.batory.org.pl/fund_kryzys.htm 

Ewa Kulik-Bielińska, tel. 022 536 02 59, adres mailowy: kryzys@batory.org.pl 
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Starostwo Powiatowe w Chełmnie 
Zespół Zarządzania Projektami 

ul. Harcerska 1 
86-200 Chełmno 

pok. nr 20 

Osoby redagujące: 

Anna Wojnowska, 

Grzegorz Piątkowski 

Dane kontaktowe: 

zzp@powiat-chelmno.pl, 

056 677 24 45 

509 687 875 

Fundacja Wspomagania Wsi 

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 

1999 roku w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę i Fundacji 

Rolniczej. Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych 

mieszkańców wsi i małych miast. 

Programy: 

 - Program Edukacji Finansowej dla osób o niskich dochodach z terenów wiejskich, 
współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego "ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚC"  

 - Mikropożyczki na rozpoczęcie bądź rozszerzenie działalność gospodarczej, 

 - Wieś @ktywna - e-VITA – program wspierający budowanie lokalnego społeczeństwa 
informacyjnego oraz informatyzacji obszarów wiejskich, 

 - Coroczne spotkania organizacji działających na wsi, na spotkaniach omawiane są istotne 
zagadnienia związane z działalnością organizacji pozarządowych na wsi, 

 - Nasza świetlica nasz klub- program wspierający rozwój na wsi klubów świetlic, jako miejsc spotkań, 
edukacji, dostępu do Internetu, miejscem realizacji programów i zajęć dla dzieci i mieszkańców wsi, 

 - Małe elektrownie – pożyczki na budowę Małych Elektrowni Wodnych oraz Elektrowni Wiatrowych 
do 50 % wartości zadania, 

 - fundacja prowadzi szereg szkoleń dla mieszkańców wsi oraz stowarzyszeń działających na terenie 
wiejskim, 

 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fww.org.pl/polski/index.htm 

 

 

 Zapraszamy wszystkie organizacje, stowarzyszenia, kluby do współpracy  

polegającej na wymianie doświadczeń, informowaniu o realizowanych projektach  

oraz prowadzonych rekrutacjach do projektów.  

Informacje te zamieszczane będą na łamach niniejszego biuletynu. 


