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Strona 2 

Możliwe źródła dofinansowania działalności statutowych organizacji pozarządowych 

Przypominamy, iŜ ciągle trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój 
markowych produktów. 
W ramach konkursu wspierane będą następujące rodzaje projektów:  

1. Wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych. 
2. Przygotowanie i prezentacja oferty handlowej przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw na targach 

i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym. 
3. Dofinansowanie kosztów udziału w zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, 

imprezach targowo-wystawienniczych, udziału przedsiębiorców i grup kooperacyjnych 
w wyjazdowych misjach gospodarczych poza granice kraju. 

4. Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (w tym 
wsparcie dla klastrów i grup kooperacyjnych przedsiębiorstw). 

O wsparcie mogą się ubiegać m.in. organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania 
 
 
Wsparcie dla lokalnych grupy działania.   

Szkolenia, inicjatywy integrujące mieszkańców, projekty turystyczne i kulturalne, doposaŜenie świetlic 
i wsparcie dla osób poszukujących dochodów poza rolnictwem – to tylko część moŜliwości wydatkowania 
152 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które trafią w ciągu najbliŜszych lat na 
kujawsko-pomorską wieś. Dwadzieścia lokalnych grup działania (LGD) z naszego regionu uzyskało 
akceptację zarządu województwa na realizację lokalnych strategii rozwoju. Pozwoli im to sięgnąć po unijne 
pieniądze. W najbliŜszy piątek w Grucznie odbędzie się uroczyste wręczenie umów. 
 
- Do końca stycznia lokalne grupy działania z regionu składały w Urzędzie Marszałkowskim projekty 
lokalnych strategii rozwoju, czyli listy priorytetów inwestycyjnych oraz innych przedsięwzięć, do realizacji 
na terenie poszczególnych obszarów. Wszystkie lokalne strategie zostały zaakceptowane, co oznacza, Ŝe 
dwadzieścia lokalnych grup działania będzie mogło wykorzystać 152 miliony złotych z osi Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - informuje marszałek Piotr Całbecki. 
 
Część Lokalnych Grup Działania - partnerstw, skupiających przedstawicieli sektora publicznego, 
prywatnego i gospodarczego - powstała juŜ w trakcie realizacji unijnego pilotaŜowego programu Leader+, 
w latach 2004-2006. W swoich lokalnych strategiach rozwoju zapisały róŜnorodne przedsięwzięcia 
uwzględniające potrzeby konkretnych lokalnych społeczności, słuŜące integracji i identyfikacji z miejscem 
zamieszkania.  
Jeszcze w tym roku LGD rozpoczną ogłaszanie konkursów dla beneficjentów na organizację szkoleń, 
imprez kulturalnych i promocyjnych, kursów, festynów, dofinansowanie budowy i remontów świetlic, 
pomoc dla osób podejmujących działania słuŜące uzyskaniu pozarolniczych dochodów; 
 
W ciągu najbliŜszych lat LGD będą mogły takŜe aplikować o finansowanie: 
 
- projektów polegających na współpracy z podobnymi organizacjami w Polsce i Europie - na przykład 
dotyczących wytyczenia szlaków turystycznych czy organizacji imprezy promocyjnej lub kulturalnej; 
- funkcjonowania lokalnej grupy działania - tj. pokrycie kosztów administracyjnych, badania, analizy 
i koszty związane z aktywizacją mieszkańców. 
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Możliwe źródła dofinansowania działalności statutowych organizacji pozarządowych
 

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego działa na rzecz rozwoju 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 
świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy 
swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności 
międzynarodowej. 

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

• zwiększanie aktywności obywateli i wzmacnianie roli organizacji pozarz

Wspierają różne formy aktywności społecznej, przede wszystkim niezależne organizacje pozarządowe, 
które podejmują działania tam, gdzie rola lub możliwości państwa są niewystarczające, które 
przyczyniają się do angażowania obywateli w życie 
słabszych lub upośledzonych. 

• propagowanie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym

Wspierają przedsięwzięcia dotyczące edukacji prawnej i obywatelskiej, działania zapewniające dostęp 
obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości. Fundacja działa w celu upowszechniania 
wiedzy i metody społecznej kontroli funkcjonowania administracji i obrony praw indywidualnych przed 
wszelkimi formami nadużyć ze strony władzy.

• rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

Wspiera działania sprzyjające wymianie doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, 
budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i radzeniem sobie z problemami społecznymi między 
krajami Europy Środkowej i Wschodniej, dąże
w stosunkach międzynarodowych i solidarnego opowiadania się za demokracją i prawami człowieka.

Podstawową działalnością Fundacji jest działalność grantodawcza prowadzona w ramach kilkunastu 
programów dotacyjnych. W ramach realizowanych programów
przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe
sposobu i efektów ich wykorzystania. 
 
Programy dotacyjne Fundacji: 
 

Programy dotacyjne 

Równe Szanse – dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych mło
i młodzieży niepełnosprawnej. 

Dla Tolerancji – dotacje na projekty kształtujące postawy otwartości wobe
etnicznych i religijnych oraz przeciwdziałające nietolerancji i ksenofobii

Masz Głos, Masz Wybór – dotacje na działania służące zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu 
publicznym.  
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Fundacja im. Stefana Batorego 

Fundacja im. Stefana Batorego działa na rzecz rozwoju  
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego - społeczeństwa ludzi 
świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy 
swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności 

Do priorytetowych zadań Fundacji należy: 

zwiększanie aktywności obywateli i wzmacnianie roli organizacji pozarządowych  

Wspierają różne formy aktywności społecznej, przede wszystkim niezależne organizacje pozarządowe, 
które podejmują działania tam, gdzie rola lub możliwości państwa są niewystarczające, które 
przyczyniają się do angażowania obywateli w życie publiczne i wyrównywania szans grup społecznie 

propagowanie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym  

Wspierają przedsięwzięcia dotyczące edukacji prawnej i obywatelskiej, działania zapewniające dostęp 
do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości. Fundacja działa w celu upowszechniania 

wiedzy i metody społecznej kontroli funkcjonowania administracji i obrony praw indywidualnych przed 
wszelkimi formami nadużyć ze strony władzy. 

darności międzynarodowej  

Wspiera działania sprzyjające wymianie doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, 
budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i radzeniem sobie z problemami społecznymi między 
krajami Europy Środkowej i Wschodniej, dążenia do wzmacniania roli inicjatyw obywatelskich 

stosunkach międzynarodowych i solidarnego opowiadania się za demokracją i prawami człowieka.

Fundacji jest działalność grantodawcza prowadzona w ramach kilkunastu 
. W ramach realizowanych programów rozpatrywan

podejmowane przez organizacje pozarządowe. Następnie  prowadzony jest monitoring 
sposobu i efektów ich wykorzystania.  

dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży oraz integracji dzieci 

dotacje na projekty kształtujące postawy otwartości wobe
religijnych oraz przeciwdziałające nietolerancji i ksenofobii. 

dotacje na działania służące zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu 
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Wspierają różne formy aktywności społecznej, przede wszystkim niezależne organizacje pozarządowe, 
które podejmują działania tam, gdzie rola lub możliwości państwa są niewystarczające, które 

publiczne i wyrównywania szans grup społecznie 

Wspierają przedsięwzięcia dotyczące edukacji prawnej i obywatelskiej, działania zapewniające dostęp 
do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości. Fundacja działa w celu upowszechniania 

wiedzy i metody społecznej kontroli funkcjonowania administracji i obrony praw indywidualnych przed 

Wspiera działania sprzyjające wymianie doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, 
budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i radzeniem sobie z problemami społecznymi między 

roli inicjatyw obywatelskich 
stosunkach międzynarodowych i solidarnego opowiadania się za demokracją i prawami człowieka. 

Fundacji jest działalność grantodawcza prowadzona w ramach kilkunastu 
rozpatrywane są  wnioski na 

prowadzony jest monitoring 

dzieży oraz integracji dzieci 

dotacje na projekty kształtujące postawy otwartości wobec różnic rasowych, 

dotacje na działania służące zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu 
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Działania StraŜnicze – dotacje na projekty obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji 
publicznych 

Edukacja Prawna – dotacje na projekty zapewniające większy dostęp obywateli do pomocy prawnej 
i wymiaru sprawiedliwości 

Instytucje Obywatelskie – dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa oraz współpracy międzynarodowej, a takŜe 
na rzecz budowy dialogu obywatelskiego w Polsce i w krajach wyszehradzkich. 

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych – dotacje na trójstronne projekty współpracy podejmowane przez 
organizacje z Niemiec i Polski oraz Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego 

Memoria- dotacje na projekty dotyczące pracy wolontariackiej na rzecz wspólnego dziedzictwa 
kulturowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej 

Wschód-Wschód – dotacje na międzynarodowe projekty realizowane w krajach Europy Środkowej, 
Wschodniej, Południowej, Azji Centralnej oraz Kaukazu 

Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej – dotacje dla białoruskich i ukraińskich organizacji 
pozarządowych działających na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 

Programy operacyjne 

Debaty Fundacji Batorego – organizacja dyskusji i publicznych debat na tematy związane z polityką, 
problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi 

Przeciw Korupcji  – działania na rzecz przejrzystości w Ŝyciu publicznym i uwraŜliwiania opinii 
publicznej na róŜne formy i aspekty korupcji 

Współpraca Międzynarodowa – działania na rzecz integracji europejskiej, wymiany doświadczeń 
z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i umacniania roli polskich organizacji na forum 
międzynarodowym 

Przeciwdziałanie UzaleŜnieniom – szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia 
alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej  

 

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. 


