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Konkurs dla organizacji pozarządowych na promocję wykorzystywania 

Funduszy Europejskich 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło, skierowany do organizacji pozarządowych „Konkurs 

dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich na 5-lecie członkostwa 

Polski w Unii Europejskiej”. 

Celem konkursu jest informowanie o możliwościach korzystania z Funduszy Europejskich 

przyznanych Polsce na lata 2007-2013, przedstawianie korzyści, jakie Polska czerpie z członkostwa 

w Unii Europejskiej oraz z wykorzystywania Funduszy Europejskich (w tym przedstawianie bilansu 

wykorzystania Funduszy Europejskich wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 

2004-2006 oraz perspektyw, jakie niesie ze sobą wdrażanie Narodowej Strategii Spójności na lata 

2007-2013), promowanie pozytywnych efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich poprzez 

pokazywanie dobrych praktyk i zrealizowanych z sukcesem projektów, a także kształtowanie postaw 

proeuropejskich wśród młodzieży i studentów poprzez promowanie działań realizowanych 

w ramach NSS. 

W konkursie brać udział mogą wyłącznie organizacje pozarządowe spełniające warunki określone 

w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, w tym: 

• fundacje, 

• stowarzyszenia, 

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:  

• minimalnie – 20 000 PLN,  

• maksymalnie – 50 000 PLN, 
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• wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 10 proc. kosztów 

kwalifikowanych wnioskowanego projektu. 

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 11 września 2009 roku (za 

datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Komitetu 

Integracji Europejskiej). 

Projekty muszą zostać zrealizowane do 1 grudnia 2009 roku. Do konkursu można zgłosić dowolną 

liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego 

projektu. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.ukie.gov.pl/WWW/bip.nsf/0/833926239BFFECC1C125761600421F0B 

 

Konkurs na wsparcie projektów rozwijających infrastrukturę ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej w kategorii: infrastruktura opiekuńczo wychowawcza oraz 

pozostała infrastruktura społeczna.  

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach działania 3.2. Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie projektów 

interweniujących w infrastrukturę opiekuńczo wychowawczą oraz pozostałą infrastrukturę 

społeczną. Wsparcie udzielane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Dofinansowane będą następujące rodzaje projektów:  

 

1) Przebudowa i rozbudowa obiektów pomocy społecznej i służące realizacji działań opiekuńczo-

wychowawczych, w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących 

przepisach prawa bądź w celu poprawy stanu infrastruktury i jakości usług wraz z niezbędnym 

wyposażeniem 

2) Budowa obiektów infrastrukturalnych służących pomocy społecznej, w tym  

opiekuńczo-wychowawczej; 

3) Zakup aparatów i urządzeń służących do diagnostyki, terapii  rehabilitacji z wyłączeniem 

wyrobów jednorazowego użytku. 
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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 

4) Dostosowanie obiektów do użytkowania nowego sprzętu wyłącznie w połączeniu z projektami 

wymienionymi w pkt. 3) 

 

O wsparcie mogą ubiegać się następujące rodzaje beneficjentów: 

1) Jednostki samorządu terytorialnego; 

2) Związki i stowarzyszenia jst; 

3) Jednostki organizacyjne jst; 

4) Jednostki pomocy społecznej, posiadające osobowość prawną lub dla których podmiotem 

tworzącym są jst; 

5) Placówki opiekuńczo-wychowawcze posiadające osobowość prawną lub których podmiotem 

tworzącym są jst; 

6) Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze pomocy społecznej oraz 

rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej; 

7) Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 

prowadzące działalność.  

 

Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 7 531 950 EURO. 

Wielkość środków przewidziana do alokacji w PLN na dzień ogłoszenia naboru wynosi 

33 825 987,45 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu odbędzie sie w terminie od 21.09.2009 roku do 

02.10.2009 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, t.j. w poniedziałki, 

środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00. 

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. 


