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1. MŁODZIEŻOWY FUNDUSZ KLIMATYCZNY 
 

Organizatorem jest Fundacja Batorego.  
 
Cele to: 

• popularyzacja aktualnej wiedzy na temat zmian klimatu,  

• upowszechnianie rzetelnych analiz i raportów o ekologicznych, społecznych i 
ekonomicznych konsekwencjach zmian klimatu,  

• zaangażowanie społeczności lokalnej i wzmacnianie działania młodych osób na rzecz 
ochrony klimatu. 
 

Wnioski mogą składać lokalne, co najmniej trzyosobowe, młodzieżowe grupy nieformalne 
złożone z aktywistów klimatycznych. Co najmniej jeden członek grupy musi mieć skończonych 18 
lat. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie z 
mniejszych miast i miejscowości. 
 
Na co można uzyskać dofinansowanie?  Dotacja w wysokości do 1000 zł na działania, np.: 
organizacja warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, 
pokazów, przeglądów, happeningów, etc. 
 
 Więcej informacji: https://www.batory.org.pl/dotacje/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/. 
 

2. POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY 
 
Organizatorem jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.  
 
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży wspiera m. in. następujące rodzaje i formy szkolnej i 
pozaszkolnej wymiany młodzieży:  

• Wspólne projekty mające charakter spotkań młodzieży (również online), 

• Programy specjalistyczne/programy dla animatorów (w celu intensyfikacji i doskonalenia 
współpracy organizacji i instytucji zajmujących się wymianą młodzieży PNWM), 

•  Projekty w regionie przygranicznym, 

• Projekty trójstronne, 

• Konkursy służące osiąganiu celów PNWM, 

• Praktyki i hospitacje. 
 

W ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży można realizować projekt w ramach: 

• wymianie pozaszkolnej - Projekt jest uznawany za wymianę pozaszkolną, jeśli 
organizatorem spotkania młodzieży po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie, instytucja 
publiczna, organizacja pożytku publicznego lub osoba prywatna. Po stronie polskiej może 
to być także szkoła.  

• wymianie szkolnej - Z wymianą szkolną mamy do czynienia, gdy niemiecki partner jest 
szkołą lub w projekcie biorą udział nauczyciele – w roli współorganizatorów lub 
opiekunów – oddelegowani do tego zadania przez szkołę. Dotowane są projekty 
wszystkich rodzajów szkół, również szkół zawodowych czy specjalnych. 
 

https://www.batory.org.pl/dotacje/mlodziezowy-fundusz-klimatyczny/
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Na co można uzyskać dofinansowanie?  Na koszty programu składają się w szczególności koszty 
zakwaterowania, wyżywienia, transport w miejscu realizacji projektu, bilety wstępu, materiały 
robocze, ewent. honoraria związane z programem. Dotacja PNWM nie obejmuje zakupu 
środków trwałych. 
 
 Więcej informacji: https://pnwm.org/dotacja/spotkania-mlodziezy/. 
 

3. FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO 
 

Organizatorem jest Fundacja PKO Banku Polskiego.  
 
W ramach działalności Fundacja wspiera między innymi tzw. Projekty Lokalne, zakładające 
zaangażowanie podmiotów prawnych, które działają na danym terenie (organizacji 
pozarządowych np. fundacji, stowarzyszeń; jednostek samorządu terytorialnego lub placówek 
użyteczności publicznej np. szkół).  
 
Fundacja angażuje się w projekty realizowane w następujących siedmiu obszarach 
programowych:  
EDUKACJA – wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji w Polsce; TRADYCJA – 
kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz wychowanie w duchu 
patriotyzmu. 
NADZIEJA – pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności 
poszkodowanych oraz niepełnosprawnych. 
ZDROWIE – ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna. 
KULTURA – ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz wspieranie 
twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej pro bono. 
EKOLOGIA – podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na upowszechnianie wiedzy w 
zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza akwenów wodnych. 
SPORT – zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, jak również 
osób niepełnosprawnych. 
 
Więcej informacji: https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/. 
 

4. FUNDACJA PZU – DOTACJE POZAKONKURSOWE 
 
Organizatorem jest Fundacja PZU.  
 
Wsparcie mogą uzyskać organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, 
nowatorskie projekty. Ceniona jest innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą 
zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania 
projektu z otrzymanej dotacji. 
 
Fundacja finansuje przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi, tj. w zakresie:  

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób,  

• działalności charytatywnej,  

https://pnwm.org/dotacja/spotkania-mlodziezy/
https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/
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• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

• ochrony i promocji zdrowia, 

•  działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

• działań na rzecz mniejszości narodowych,  

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  

• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  

• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 
oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach,  

• ratownictwa i ochrony ludności,  

• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą,  

• promocji i organizacji wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz 
realizacji celów Fundacji. 

 
 Więcej informacji: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje. 
 

5. DAROWZINY FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ 
 
Organizatorem jest Fundacja KGHM Polska Miedź.   
 
Celem przekazania darowizn jest udzielenie pomocy i dofinansowanie osób i podmiotów 
realizujących działalność społecznie użyteczną w sferze działań określonych w statucie Fundacji. 
 
Fundacja KGHM Polska Miedź przyznaje i przekazuje darowizny wyłącznie na działania zgodne z 
celami statutowymi Fundacji, w tym na działania w zakresie:  

• ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc ofiarom 
katastrof i klęsk żywiołowych w przypadku osoby fizycznej jako wnioskodawcy, 

• realizacji projektów w czterech obszarach tj. „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo”, 
„Nauka i edukacja”, „Sport i rekreacja” i „Kultura i tradycje” w przypadku osoby prawnej 
(instytucji) jako wnioskodawcy. 

 
Nabór od 16.01.2023 do 31.12.2023 23:59 – nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. 
 
 Więcej informacji: http://fundacjakghm.pl/dla-instytucji. 
 

6. KONKURS INTERWENCYJNY 
 
Organizatorem jest konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
http://fundacjakghm.pl/dla-instytucji
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Cel: wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz 
upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem i wyrównywanie ich szans 
 
Projekty muszą wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się w 
jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.:  

• Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),  

• Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,  

• Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).  

 
Nabór wniosków w 2. turze konkursu interwencyjnego rozpoczął się 22 listopada 2022 r. o 
godzinie 12:00. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 22 maja 2023 roku do godz. 12.00. 
 
Więcej informacji: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/. 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

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