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Centrum PISOP wspiera rozwój organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej w
województwie wielkopolskim. Stowarzyszenie oferuje szeroki zakres wsparcia: od udzielania
informacji dotyczących tworzenia fundacji i stowarzyszeń czy zdobywania funduszy na
działalność, poprzez szkolenia i doradztwo z tworzenia, realizowania i rozliczania projektów,
aż po ofertę usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, promocyjnych.
Działalność Centrum PISOP została pogrupowana w następujących obszarach:


Aktywizacja społeczności - przedsięwzięcia skierowane na animowanie lokalnych
społeczności



Przedsiębiorczość społeczna - działania nastawione na zwiększanie wiedzy i
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej



Współpraca - działania nastawione na inicjowanie partnerstw międzyinstytucjonalnych
i wewnątrz sektorowych



Działalność gospodarcza - świadczenie odpłatnych usług bazujących na doświadczeniu
organizacji
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ilekroć w niniejszym Dokumencie użyte jest sformułowanie „podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 Ustawy” (dotyczy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), mowa jest o:
- kościelnych osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych działających na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego,
- stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielniach socjalnych,
- spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubach sportowych
będącymi spółkami działającymi na podstawie 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.
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Fundacja Legalna Kultura
„Ja w internecie”
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, dzięki udziałowi w
szkoleniach: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w
sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w
sieci.
Grantobiorcami w programie mogą być gminy - niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub
w partnerstwie z organizacją pozarządową - które mogą składać aplikacje do Fundacji Legalna Kultura.
Gmina może otrzymać grant w wysokości od 15 do 150 tysięcy zł na organizację i realizację szkoleń.
Nie jest wymagany wkład własny. Działania finansowane są z projektu Ja w internecie finansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Gminy mają możliwość zakupu z projektu
sprzętu komputerowego, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do szkół na terenie gminy.
Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów, którzy zostaną przeszkoleni przez Fundację Legalna
Kultura w zakresie metodyki nauczania dorosłych oraz wyposażeni w scenariusze szkoleń i materiały
szkoleniowe. Instruktorem może zostać każda osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w
prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w
ciągu ostatnich 3 lat.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej
programu: www.jawinternecie.edu.pl.
Termin składania wniosków: 1- 30.06.2018

Fundacja LOTTO
„odLOTTOwa jazda!”
Fundacja LOTTO zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „odLOTTOwa jazda”. Konkurs
adresowany jest do:
1) organizacji non-profit, które prowadząc swoją działalność skupiają się na wspieraniu
prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku, organizacji i instytucji
działających na rzecz dobra publicznego,

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
ul. Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno, tel./fax: 065/520 78 86
ul. Chwaliszewo 75, 61-104 Poznań, tel./fax: 061/851 91 34
www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl

Materiały Centrum PISOP

Strona 4

2)
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jednak nie nastawionych na
osiąganie zysku.
Konkurs składa się z 2 etapów:
Etap 1 – od 4 czerwca od godz. 12:00 do 15 czerwca 2018 do godz. 11:59.
Etap polega na przygotowaniu projektu, na który organizacja chciałaby pozyskać
dofinansowanie. Tematyka musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO.
Minimalny budżet projektu zgłoszonego w konkursie to 100 000 zł + 10%.
Etap 2 – od 1 lipca do 15 września 2018 r.
Polega na pokonywaniu kilometrów na rowerze. Każda z 50 organizacji zakwalifikowanych do
2. Etapu będzie miała za zadanie zaangażować jak najwięcej osób do akcji i wyjeżdżania
kilometrów na rowerze, na rzecz danej inicjatywy.
7 pierwszych organizacji, które osiągną najlepsze wyniki otrzyma nagrody pieniężne w
postaci dofinansowania zgłoszonych projektów.
Szczegóły: http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/

Gilead Sciences Poland
„Pozytywnie otwarci!”
Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów
lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.
Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia
działań w dwóch ogólnych Obszarach:
• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób
zakażonych HIV i chorych na AIDS.
• Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu
społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań
ryzykownych.
Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000
PLN na realizację pomysłów.
Nabór trwa do 29 czerwca 2018.
Szczegóły dotyczące Konkursu:
http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html
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Kulczyk Foundation
Program Grantowy
Kulczyk Foundation organizując Konkurs Grantowy pragnie w ten sposób wesprzeć ́ te
inicjatywy społeczne, których owocem są ̨ inwestycje infrastrukturalne trwale zmieniające
naszą rzeczywistość.́ Inwestycje tego typu nadając owej rzeczywistości nowe cechy zwiększają ̨
tym samym szanse na uruchomienie ciągu pozytywnych przeobrażeń́ zarówno w naszym
fizycznym otoczeniu jak i w sferze społecznej. Pragniemy, by prowadzone przez Państwa
przedsięwzięcia infrastrukturalne stały się ̨ katalizatorem realnej zmiany społecznej.
Katalizatorem o tyle silnym, że namacalnym, istniejącym w przestrzeni publicznej oraz w pełni
dostępnym.
Wnioski w pierwszej edycji Konkursu należy składać ́ w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1
marca 2018 r. godz. 00.01 do dnia 30 czerwca 2018 roku, do godz. 23.59.
Wnioski przesłane do dnia 30 czerwca 2018 roku, do godz. 23.59, będą ̨ rozpatrywane do
dnia 15 sierpnia 2018 roku.
W tej edycji konkursu Grantowego Fundacja zdecydowała się na skupienie na projektach
infrastrukturalnych. A więc tylko takie mają szansę uzyskać dofinansowanie. Projekt
infrastrukturalny to taki, w którym istotną jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz
nadanie jej określonego, właśnie trwałych cech funkcjonalnych.
Szczegóły: http://www.kulczykfoundation.org.pl/media/138862/kf-regulamin-konkursugrantowego-2018.docx

Fundacja mBanku
„Wakacje z matematyką”
Poprzez konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” Fundacja mBanku chce aby dzieci
spędzające wakacje w mieście miały dostęp do ciekawych zajęć łączących zabawę z nauką
matematyki.

W 2018 roku o granty w wysokości do 5 tys. zł mogą ubiegać się:
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organizacje pozarządowe,
biblioteki publiczne
i grupy nieformalne (np. koła naukowe, nauczyciele) reprezentowane przez organizacje
pozarządowe
z największych miast w Polsce: Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia.
Zgłaszane projekty powinny:








być skierowane do uczniów szkół podstawowych w podziale na klasy 1-3 i 4-8;
upowszechniać matematykę;
pokazywać przydatność matematyki w życiu codziennym;
łączyć naukę z zabawą;
angażować dzieci w spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu;
być zrealizowane w trakcie szkolnych wakacji.
Harmonogram projektu w 2018 roku:






8 maja – rozpoczęcie naboru wniosków
14 czerwca – zakończenie naboru wniosków
do 26 czerwca – ogłoszenie listy beneficjentów
do 3 lipca – przekazanie darowizn
Więcej informacji: www.mbank.pl

Narodowy Bank Polski
My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy
W związku ze zbliżającą się rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości Narodowy Bank Polski
pragnie wyróżnić i dofinansować inicjatywy szkolne poświęcone obchodom tego ważnego święta.
My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego
popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez
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Polskę Niepodległości. Pragniemy, aby innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do
gospodarczego rozwoju Polski, przejawy przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, o
których musimy pamiętać, stały się źródłem inspirującej wiedzy dla młodego pokolenia. Dokonania
ekonomiczne Polski z minionych 100 lat są jednocześnie doskonałą okazją do przygotowania
niekonwencjonalnych, budzących zainteresowanie uczniów obchodów Święta Niepodległości w
Państwa szkołach.
Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybierze 100 projektów. Maksymalne zaangażowanie środków
NBP w projekt to 5000 zł.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 lipca 2018 r.
Szczegóły: www.nbp.pl/konkursy

Fundacja dla Polski
Fundusz Obywatelski – Szybkie Granty
Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie podejmowane w reakcji na
bieżące wydarzenia.
Jeśli Wasza inicjatywa:
1) odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:


ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,



ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,



prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;



przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

2) podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;
3) wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;
4) zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;
zgłoś się do Funduszu Obywatelskiego!
W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł.
Więcej informacji o Funduszu Obywatelskim, zasadach ubiegania się o szybki grant i formularz
wniosku.
Źródło: http://www.fdp.org.pl/
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Fundacja im. Stefana Batorego
Program „Demokracja w działaniu”
Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje, które zajmują się ochroną praw człowieka i
równości wszystkich obywateli, przeciwdziałają dyskryminacji, stoją na straży przestrzegania zasad
demokratycznego państwa prawa - do składania wniosków o wsparcie swoich działań. W 2018 roku
wnioski można składać w terminie do 15 września.
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń,
które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli,
przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych,
stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.
Można ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 150 tys. zł.
Okres wykorzystania dotacji powinien być dostosowany do charakteru planowanych działań, nie
może być jednak dłuższy niż 24 miesiące.
Więcej informacji:
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_d
otacji_1

Fundacja Charlesa Stewarta Motta
Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje organizacjom z Europy Środkowej i
Wschodniej dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę
środowiska. Nabór jest ciągły.
O dotacje w ramach programu Społeczeństwo Obywatelskie oraz programu Środowisko mogą się
ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub
ochroną środowiska.
Organizacje ubiegające się o dotację muszą przygotować list zawierający opis projektu i szczegółowy
plan finansowy.
Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów. Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 000 dolarów.
Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem projektu.
Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące.
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.mott.org/work/grantseekers/.
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Fundacja mBanku
Program Grantowy „mPotęga”
Fundacja mBanku jest jedną z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku
bankowym. W 1994 r. rozpoczęli działalność jako Fundacja BRE Banku, a od 2013 roku
funkcjonuje jako Fundacja mBanku. Od tego czasu misją Fundacji jest wspieranie dzieci i
młodzieży w nauce matematyki. Realizowana jest w ramach strategii „m jak matematyka”.
Czym jest "mPotęga"?
mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że
matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także
zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w
nauczaniu tego przedmiotu. Liczymy, że pokazanie matematyki w kreatywny, atrakcyjny sposób będzie
impulsem do wprowadzenia dzieci i młodzieży w przyjazny świat matematyki i logiki.


Programem grantowym obejmujemy dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły
podstawowej oraz w gimnazjach.



Projekty powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki



Przyznajemy granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł

Dla kogo?
Nasze działania kierujemy w stronę nauczycieli, pasjonatów matematyki, pedagogów, animatorów –
wszystkich tych, którzy chcą pokazać uczniom piękny świat matematyki i dowieść, że matematyka
może być wyśmienitą przygodą.
Szczegóły: https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na
poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków
„Działaj Lokalnie” (ODL). Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w
otwartych konkursach. Dotychczas zwiększyła się ona z początkowych 15 do aktualnych 60
członków.
Co roku środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazywane są każdemu
partnerowi sieci. Każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze na sfinansowanie części
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kosztów realizacji lokalnego konkursu grantowego. Pochodzą one od samorządów, firm,
innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii 1 %).
Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich
ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na
realizację projektów, które:


aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,



przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia
pewnej potrzeby mieszkańców,



mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne
koszty realizacji,



są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,



w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i
finansowe).

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede
wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.
Więcej na www.dzialajlokalnie.pl

Wsparcie Fundacji Auchan na rzecz młodzieży
Fundacja Auchan na rzecz młodzieży od 20 lat wspomaga młodych ludzi - zwłaszcza tych
znajdujących się w trudnej sytuacji - z miast i dzielnic, w których działają hipermarkety sieci.
Fundacja realizuje projekty skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 lat w 3
obszarach: edukacja, zdrowie, integracja społeczna. On przyznanie subwencji mogą ubiegać
się fundacje i stowarzyszenia.
Jakie kryteria musi spełniać lokalne Stowarzyszenie /Fundacja?
Od wielu lat hipermarkety prowadzą lokalne działania na rzecz dzieci i młodzieży.
Działania koncentrują się na edukacji, aby przede wszystkim nauczyć dzieci :
- czytania, pisania, liczenia i dokształcania się,
- integracji poprzez szkolenia i zatrudnienie,
- zdrowego stylu odżywiania się,
- poszanowania dla środowiska naturalnego,
- dbałości o zdrowie.
Beneficjentami działań Fundacji Auchan są osoby w wieku od 5 do 25 lat, pochodzące z miast,
w których funkcjonują placówki Auchan (sklepy, magazyny, centrala…).
Jaka organizacja może uzyskać wsparcie?
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Projekty mogą zgłaszać organizacje pożytku publicznego (OPP) a także a także inne organizacje
pozarządowe, posiadające osobowość prawną, działające na rzecz pożytku publicznego,
których celem statutowym są działania tożsame z celami Fundacji Auchan na rzecz młodzieży.
Najczęściej wspieranymi organizacjami są organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne instytucje mające status organizacji non-profit, które mogą w związku z tym kierować
do Fundacji wnioski o przyznanie subwencji.
Jakiego rodzaju projekty mogą uzyskać wsparcie?
Kluczowe znaczenie dla oceny projektu ma nie jego natura, ale użyteczność dla danej lokalnej
społeczności.
Bez względu na to, czy sklep uczestniczy w przygotowaniach, dany projekt musi odnosić się do
konkretnej potrzeby wyrażonej przez członków tej społeczności. Dzieci i młodzież powinny być
jego głównym beneficjentem. Cele muszą być jasne, nawet jeśli nie są one w sposób regularny
mierzalne.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/informacje-dlalokalnych-stowarzyszen-i-fundacji

Fundacja „Pocztowy Dar”

Fundacja "Pocztowy Dar" udziela pomocy na rzecz osób prawnych w formie wsparcia
rzeczowego, współfinansowania lub dofinansowania wyłącznie w przypadku projektów
realizujących cele statutowe Fundacji.
Współpraca z osobami prawnymi
- prawidłowo wypełniony wniosek
- kopia wypisu z KRS
- kopia sprawozdania z działalności z ostatniego roku
- szczegółowy opis projektu wraz z planem i harmonogramem jego realizacji
- budżet/kosztorys projektu wraz ze wskazaniem źródeł finansowania
Szczegółowe

informacje

na

stronie:

http://pocztowydar.org/wspolpraca-z-osobami-

prawnymi/
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Działalność grantodawcza Fundacji PGE
Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji.
Udziela wsparcia osobom prawnym i organizacjom, które nie posiadają osobowości
prawnej. Nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w
ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym.
Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE
jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.
Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:


nauka i edukacja;



lecznictwo i ochrona zdrowia;



pomoc społeczna;



działalność ekologiczna i ochrona środowiska;



sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Nadesłane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością nadesłania. Pierwszy etap
oceny, to ocena formalna wniosku, której dokonują pracownicy Biura Fundacji. Kolejny etap
to rozpatrzenie dokumentów podczas posiedzenia Zarządu Fundacji. Jeżeli wnioskowana
kwota przekracza 5000 Euro, wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany również przez
Radę Fundacji.
Po zaakceptowaniu wniosku, beneficjent zostaje pisemnie poinformowany o pozytywnej
decyzji, a wnioskowana kwota zostaje przelana na wskazane konto w ciągu 30 dni od daty
podjęcia uchwały.
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
W Programie udzielne są dofinansowania w ramach poniższych obszarów programowych:


Innowacje w edukacji,



Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,



Dziedzictwo kulturowe,



Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,



Priorytety ochrony zdrowia,
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Polityka społeczna.

O dotacje mogą wnioskować instytucje nie działające dla zysku takie jak m.in.:


fundacje,



stowarzyszenia,



uczelnie wyższe,



szkoły,



domy kultury,



biblioteki,



jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioskodawcy zobowiązani są do uzupełnienia formularza zamieszczonego na stronie
www.kronenberg.org.pl
Biuro Fundacji udzieli Wnioskodawcom odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych od nadesłania
formularza. Informacja o zakwalifikowaniu się lub nie zakwalifikowaniu do II etapu zostanie
przesłana Wnioskodawcy na podany w formularzy adres e-mail. Zarząd Fundacji w
negatywnym postanowieniu nie jest zobowiązany do określenia przyczyn swojego stanowiska.
Wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu otrzymają formularz wniosku wraz
z instrukcją wypełnienia. Na podstawie przesłanych wniosków Zarząd Fundacji podejmuje
decyzje o przyznaniu dofinansowania wybranym Wnioskodawcom. Pozytywne oraz
negatywne decyzje Zarządu Fundacji przekazywane są Wnioskodawcy na podany w
formularzu adres e-mail.
Źródło: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm

Narodowy Bank Polski
Wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku
centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym
takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje,
publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane w trybie
ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP.
I. Informacja o zakresie działalności edukacyjnej NBP
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NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej
banku centralnego. W szczególności celami działalności edukacyjnej są:


upowszechnienie

wiedzy

o

zasadach

funkcjonowania

rynku

finansowego,

kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,


zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat
roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i
Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków
Centralnych),



kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,



upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,



przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy
podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i
korzystaniu z usług finansowych,



popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,



promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału
społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:


inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,



rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych
oraz po 45 roku życia),



zarządzanie przedsiębiorstwem,



gospodarowanie budżetem domowym,



zapobieganie wykluczeniu finansowemu,



pieniądz,



gospodarka rynkowa,



instytucje i usługi finansowe,



nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w
załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.
II. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy,
olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe
dystrybuowane nieodpłatnie.
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III. Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie
O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:


osoby prawne,



inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji /
zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze
samorządowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność
gospodarczą.
IV. Grupy docelowe
Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:


dzieci i młodzież,



nauczyciele i kadra naukowa,



osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
o osoby niepełnosprawne,
o osoby w wieku 55+,
o bezrobotni,



młodzież wchodząca na rynek pracy.

V. Zasady udzielania dofinansowań


Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł
(słownie złotych: trzydzieści tysięcy).



Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe
NBP.

Źródło: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE
Misją Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest świadczenie usług finansowych
i doradczych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego
rozwoju, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej, oraz wspieranie za pomocą
pożyczek rozwoju mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i
przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

A. Pożyczka TISE – EASI na rozwój przedsiębiorstw społecznych
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POŻYCZKOBIORCA
Przedsiębiorstwo społeczne spełniające następujące kryteria:
•

prowadzi działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego;

•

ma jako podstawowy cel osiągniecie mierzalnej, pozytywnej zmiany społecznej, przed
celami związanymi z dążeniem do osiągnięcia zysku

•

oferuje produkty i usługi przynoszące korzyść społeczną lub prowadzi działalność w
sposób ukierunkowany na realizację celu społecznego;

•

jest przedsiębiorstwem, w którym zysk przeznaczony jest na realizacje celów społecznych
oraz gdzie mają zastosowanie zasady ograniczające podział zysku;

•

jest przedsiębiorstwem, którego obroty lub suma bilansowa nie przekraczają
równowartości 30 mln EUR

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
finansowanie działalności gospodarczej lub odpłatnej pp, w szczególności:


zakupu aktywów trwałych – nieruchomości, urządzeń, maszyn;



przeprowadzenia remontu, adaptacji – inwestycji w swoje środki trwałe (podniesienie
wartości aktywów własnych organizacji);

·

utworzenie nowych miejsc pracy.

NIEZBĘDNE WYMAGANIA
– organizacja spełnia kryteria przedsiębiorcy społecznego
– organizacja przedstawi deklarację osiągnięcia zmiany społecznej i zaproponuje sposób jej
monitorowania;
MINIMALNA KWOTA
40 000 PLN
MAKSYMALNA KWOTA
1 400 000 PLN
MAKSYMALNY OKRES POŻYCZKI
5 lat (w szczególnych przypadkach możliwe wydłużenie do 7 lat); okres karencji nie dłuższy niż
6 miesięcy
SPŁATA KAPITAŁU
miesięcznie lub kwartalnie, w ratach równych lub dopasowanych do planowanych
przychodów
SPŁATA ODSETEK
Miesięcznie
OPROCENTOWANIE ROCZNE
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7,1% – 8,5%, stałe
OPŁATA MANIPULACYJNA
1 – 2 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)
WYMAGANE ZABEZPIECZENIE (SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH)
weksel własny in blanco i zabezpieczenie adekwatne do sytuacji finansowej organizacji i kwoty
pożyczki (hipoteka / przewłaszczenie / zastaw rejestrowy /poręczenie osobiste);
– gwarancja w ramach programu EaSI – do wysokości 50% pożyczanej kwoty (bezpłatna dla
organizacji)

B. POŻYCZKA POD PROJEKT NGO/PES
W projekcie, który realizuje Twoje stowarzyszenie opóźniają się raty dotacji. Potrzebne są
środki finansowe teraz, aby kontynuować działania projektowe
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
inwestycja w rozwój działalności statutowej lub gospodarczej

MINIMALNA KWOTA
od 10 000 PLN
MAKSYMALNA KWOTA
dostosowana do realizowanego projektu
MAKSYMALNY OKRES POŻYCZKI
do 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż ostatnia planowana data wpływu środków projektowych
SPŁATA KAPITAŁU
jednorazowa lub w ratach ściśle związanych z planowanym harmonogramem wpływu środków
projektowych
SPŁATA ODSETEK
Miesięcznie
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OPROCENTOWANIE ROCZNE
9,5%, stałe
OPŁATA MANIPULACYJNA
1-2 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)
WYMAGANE ZABEZPIECZENIE (SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH)
weksel, inne (np. cesja umów)

C. POŻYCZKA INWESTYCYJNA
Twoja fundacja prowadzi działalność gospodarczą, którą zamierzacie rozwinąć, by zwiększyć
zysk z tej działalności przeznaczany na cele statutowe.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
inwestycja w rozwój działalności statutowej lub gospodarczej
MINIMALNA KWOTA
od 10 000 PLN
MAKSYMALNA KWOTA
do negocjacji, zależy od planu przyszłych przychodów przeznaczonych na spłaty pożyczki.
MAKSYMALNY OKRES POŻYCZKI
do 36 miesięcy
SPŁATA KAPITAŁU
miesięcznie lub kwartalnie, w ratach równych lub dopasowanych do planowanych
przychodów
SPŁATA ODSETEK
Miesięcznie
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OPROCENTOWANIE ROCZNE
9,5%, stałe
OPŁATA MANIPULACYJNA
1 – 2 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)
WYMAGANE ZABEZPIECZENIE (SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH)
weksel, inne (np. cesja umów)
Źródło: www.tise.pl

Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy
Inicjatyw Obywatelskich
Fundusz PAFPIO wspiera organizacje pozarządowe, pomagając w realizacji inicjatyw, które
zmieniają choćby mały fragment rzeczywistości na lepsze. Oferujemy pomoc w
zabezpieczeniu płynności finansowej, koniecznej dla sprawnej realizacji działań statutowych
oraz profesjonalne doradztwo i szkolenia, które udoskonalają działanie organizacji
pozarządowych oraz proces zarządzania nimi.
DLA KOGO?
Udzielamy pożyczek organizacjom pozarządowym, a więc stowarzyszeniom, fundacjom lub
organizacjom kościelnym, a także podmiotom ekonomii społecznej, czyli spółdzielniom
socjalnym i przedsiębiorstwom społecznym czy spółkom non-profit. W niektórych
przypadkach o pożyczkę mogą ubiegać się także grupy nieformalne.
KOSZTY
Podstawowym kosztem pożyczki są odsetki. Oprocentowanie pożyczek Funduszu PAFPIO
wynosi 10% w skali roku.
Odsetki naliczane są dziennie, toteż faktyczny koszt pożyczki liczony jest z chwilą
wyksięgowania środków z konta Funduszu PAFPIO do momentu zaksięgowania pożyczonej
kwoty z powrotem na tym koncie. Warto o tym pamiętać, planując harmonogram spłaty.
Obliczając koszt pożyczki, należy uwzględnić opłatę administracyjną, która wynosi nie mniej
niż 3% kapitału pożyczanego. Opłatę administracyjną pobieramy w dniu uruchamiania
pożyczki, pomniejszając wypłatę kapitału pożyczki.
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Źródło: www.pafpio.pl
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Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego
Poręczenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA jest formą
dobezpieczenia kredytu lub pożyczki dla przedsiębiorców mający siedzibę, prowadzących
działalność gospodarczą, realizujących inwestycje bądź rozpoczynający działalność
gospodarczą na terenie Województwa Wielkopolskiego. Dotyczy to także przedsiębiorstw
społecznych.
Co zyskuje przedsiębiorca ?


Poręczenie zwiększa szanse na uzyskanie kredytu



Szybką decyzję kredytową



Minimum formalności



Poręczenie otrzymasz bezpośrednio w swoim banku



Niski koszt poręczenia



Wystarczy jedynie weksel "in blanco”

Szczegółowe oferty na stronie internetowej.
Źródło: www.fripww.pl

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat konkursów?
A może potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku?
Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Centrum PISOP

Biuro Leszno, Tel. 65 520 78 86
Biuro Poznań, Tel. 61 851 91 34, 61 855 86 43
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
ul. Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno, tel./fax: 065/520 78 86
ul. Chwaliszewo 75, 61-104 Poznań, tel./fax: 061/851 91 34
www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl

