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1. SENIORZY W AKCJI 
 

Organizatorem jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 
 
Celem projektu jest wsparcie projektów realizowanych przez osoby po 60 roku życia lub pary 
międzypokoleniowe. Zgłaszane projekty powinny mieć wymiar lokalny oraz mają mieścić się w 
co najmniej jednym z czterech poniższych obszarów:  

• Działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym. 

• Działania osób starszych na rzecz środowiska i klimatu.  

• Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu 
świata przyjaznego osobom starszym (np. narzędzia internetowe, komunikatory, 
aplikacje mobilne itp.).  

• Działania edukacyjne i kulturalne. 
 
Termin składania wniosków:  do 15 kwietnia 2022 r.  
 

Więcej informacji: https://seniorzywakcji.pl/ruszyla-rekrutacja-do-15-edycji-konkursu/. 
 
 

2. WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE 
 

Organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Granty mogą być przeznaczone na 
inicjatywy lokalne realizowane na terenie miejscowości, w których firma Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne prowadzi działania inwestycyjne oraz eksploatacyjne. 
 
Wybierz cel projektu w jednej z dostępnych kategorii, które zostały opisane 
w regulaminie programu. Szczególnie docenione będą działania, które: 

• odpowiedzą na ważny problem i pozwolą wyeliminować nierówności społeczne; 

• będą realizowane przy zaangażowaniu różnych podmiotów; 

• przyniosą trwałe rozwiązania na lata. 
 

Termin składania wniosków:  nabór wniosków jest podzielony na dwie tury. W ramach I tury 
można składać wnioski do 25 kwietnia, natomiast nabór projektów w II turze odbędzie się od 9 
maja do 17 czerwca. 
 
Więcej informacji:  https://wzmocnijotoczenie.pl/. 
 
 

3.  ODKRYJ SWÓJ SKARB  
 
Organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem jest upowszechnianie i popularyzowanie 
dziedzictwa kulturowego w Polsce. Pielęgnowanie tradycji i tożsamości miejsca. Promowanie 
aktywności lokalnych na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego. Popularyzowanie nowych 
metod pracy w obszarze edukacji kulturalnej na rzecz dziedzictwa kulturowego. 
 

http://www.e.org.pl/
http://www.pafw.pl/
http://www.pafw.pl/
https://seniorzywakcji.pl/ruszyla-rekrutacja-do-15-edycji-konkursu/
https://wzmocnijotoczenie.pl/


CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU 
 

ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz 
tel.:(65)545-40-37 fax:(65)545-35-06    

sekretariat@cusrawicz.pl   www. cusrawicz.pl 

 

Do Konkursu mogą być zgłaszane skarby dziedzictwa lokalnego związane z:  

• Niematerialnym dziedzictwem kultury, np. lokalnymi tradycjami, zwyczajami, obrzędami 
(muzyczne, kulinarne, świeckie, religijne etc.), twórczością lokalnych artystów (sztuk 
plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, rękodzielników, muzyków i muzykantów); 
gwarą, dialektem.  

• Niematerialnym dziedzictwem związanym z kulturą mniejszości narodowych, etnicznych i 
religijnych.  

• Materialnym dziedzictwem kultury stworzonym przez człowieka, np. lokalnymi zabytkami 
(w tym: sztuki świeckiej i sakralnej, zabytkami archeologii, przemysłu, zabytkami 
etnograficznymi, etc.); pomnikami, dziedzictwem militarnym; kolekcjonerstwem 
przedmiotów związanych z dziedzictwem. 

• Dziedzictwem przyrodniczym, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi, rezerwatami, 
obszarami chronionego krajobrazu, pomnikami przyrody, etc. 
 

Termin składania wniosków:  do 3 maja 2022 r.   
 
Więcej informacji: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-
skarb/aktualnosci/konkurs-2022. 
 
 

4. KREATYWNA EUROPA 
 
Organizatorem konkursu jest Kreatywna Europa.  
 
Projekt powinien przyczyniać się do realizacji jednego z następujących celów:  

• transnarodowe tworzenie i obieg europejskich dzieł i artystów – współpraca 
ponadnarodowa  w celu zwiększenia europejskiego wymiaru procesu artystycznego i 
twórczego.   

• innowacje – jako narzędzie niezbędne dla rozwoju sektora i jego 
konkurencyjności. Innowacje mają charakter nie tylko technologiczny; mogą obejmować 
rozwój i eksperymentowanie z nowymi praktykami lub nowymi modelami 

 
Termin składania wniosków: do 5 maja 2022 r.   
 
Więcej informacji: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/. 
 
 

5. MULTIMEDIALNA EDUKACJA MŁODZIEŻY 
 
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 
Przedsięwzięcie „MeduM” ma na celu stworzenie i upowszechnienie wśród uczniów w wieku 12-
18 lat multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces 
kształcenia w Polsce oraz umieszczenie ich na utworzonej na potrzeby tego działania platformie 
streamingowej VoD. Wspomniana platforma ma spełniać wymagania w zakresie dostępności, w 
szczególności dla osób wymagających specjalnego wsparcia w procesie edukacji (w tym 
uchodźców). Platforma streamingowa, wytworzona w ramach Przedsięwzięcia „MeduM”, 

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/konkurs-2022
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/konkurs-2022
https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/
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umożliwi łatwy dostęp do materiałów edukacyjnych. Wspomniane materiały będą 
prezentowane w atrakcyjnej formie krótkich materiałów video, wzbogaconych atrakcyjnymi 
rozwiązaniami graficznymi i animacją. Treści prezentowane na platformie zostaną dostosowane 
do potrzeb, zainteresowań i możliwości poznawczych oraz percepcyjnych dzieci i młodzieży w 
wieku od 12 do 18 lat. 
 
Termin składania wniosków: do 6 maja 2022 r.  
 
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr. 
 
 

6. DZIECI KAPITANA NEMO 
 
Organizatorem jest Fundacja BGK. Celem konkursu jest poznanie losów wybitnych Polaków, 
którzy zasłynęli w Polsce i na świece w XIX i XX w., a o których nadal się nie mówi, bądź wie się 
niewiele. 
 
W ramach konkursu można uzyskać granty w wysokości do 15.000 zł na realizację projektów 
historycznych mających przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, 
którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Realizowane projekty muszą być 
przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat (uczniowie szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych) uczących się w gminach do 100.000 mieszkańców.  
 
Termin składania wniosków: do 9 maja 2022 r.   
 
Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/dzieci-kapitana-nemo/. 
 

7. MPOTĘGA 

Operatorem jest mFundacja(Fundacja mBanku). 
 
Cele: 

• Stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej. 

• Zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, 
metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej.  

• Zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie 
praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu 
tematycznego poza program szkolny). 
 

Termin składania wniosków: do 9 maja 2022 r.  

Więcej informacji: https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/. 

 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr
https://www.fundacja.bgk.pl/dzieci-kapitana-nemo/
https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/
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8. RÓWNAĆ SZANSE – MAŁE GRANTY 
 
Organizatorem jest Fundacja Civis Polonus. Celem Programu Równać Szanse jest rozwój 
kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży z małych miejscowości, które ułatwią jej 
dobry start w dorosłe życie.  
 
Celem organizowanego konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje 
społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. 
Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie: poznali swoje możliwości i 
uwierzyli w siebie; potrafili kierować swoimi działaniami i odpowiedzialnie podejmowali decyzje; 
znali i rozumieli otoczenie społeczne w którym żyją; potrafili nawiązywać współpracę z innymi 
osobami i rozwijać z nimi dobre relacje. 
 
Termin składania wniosków: do 25 maja 2022 r.   
 
Więcej informacji: https://rownacszanse.org.pl/. 
 
 
 
 
 
 

Gorąco zachęcamy do odwiedzania portalu: 
https://www.ngo.pl/ 

i zakładki: 
https://fundusze.ngo.pl/aktualne. 

 

https://rownacszanse.org.pl/
https://www.ngo.pl/
https://fundusze.ngo.pl/aktualne

