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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadao publicznych Województwa
Dolnośląskiego
w
2010
roku
znajduje
się
pod
adresem
http://www.umwd.dolnyslask.pl/wwzop/konkursy/ na stronie urzędu. Pełna informacja o
aktualnych i planowanych konkursach otwartych znajduje się również na stronie
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index.php?idmp=127&r=r
Harmonogram naboru wniosków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
(Priorytety
6-9)
rok
2010
jest
dostępny
na
stronie
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/programy-operacyjne-20072013/po-kl-program-operacyjny-kapital-ludzki/

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
KONKURSY SPOŁECZNE
Otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych w zakresie Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: Prowadzenie świetlic środowiskowych dla
dzieci i młodzieży w rejonie Osiedli Stare Miasto, Powstaoców Śląskich, Świniary, Księże
Małe. Całośd dokumentacji konkursowej i więcej szczegółów znajduje się na stronie
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/46f34e96-c860-46e8-a084bd006c307619/konkurs_korekta869.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych w zakresie Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w
rejonie Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice. Więcej informacji na temat konkursu
można znaleźd na stronie http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/b618d730-b9a14935-b482-12d3164d5d2c/konkurs_korekta870.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych w zakresie Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-
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prowadzenie telefonu zaufania. Więcej szczegółów należy szukad
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/3d387277-6c91-48f2-87595846ee22794c/konkurs_korekta871.pdf

na

stronie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wrocławskie mediacje 2010.
Więcej informacji o konkursie znajduje się na
stronie
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/5b90c1f6-96a7-488e-9dae31785d02a6bd/konkurs873.pdf
Otwarty konkurs ofert: Promowanie stylu życia bez nałogów oraz utrzymywania
abstynencji w ramach działalności klubów abstynenta- II edycja. Więcej informacji o
konkursie można znaleźd na stronie
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/17a8165a-8353-4620-b8bc8ba737e07d3d/konkurs_korekta872.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury
polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych
w obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków. Więcej informacji należy
szukad na stronie http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/b5a1088a-182e-4317b39a-ef6d821c2dd7/korekta865.pdf
KONKURSY KULTURALNE
Gmina Wrocław reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadao publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury polegających na
przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych w obiektach
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Wrocławia – I
EDYCJA. Poprawa wizerunku miasta poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i remontowych w obiektach zabytkowych, będących własnością bądź w
użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, ograniczonym prawie rzeczowym lub stosunku
zobowiązaniowym podmiotów ubiegających się o dotację. Osoba wskazana do kontaktu z
oferentami: Beata Flank, adres e-mail: beata.flank@um.wroc.pl, pokój 15 ul. Bernardyoska 5
Wrocław, tel. (071) 777 94-59. Osoba do kontaktu w sprawach formalnych: Barbara Jonecko,
e-mail: barbara.jonecko@um.wroc.pl, tel. 777 76 78. Termin składanie ofert - do dnia 22
stycznia 2010 r. do godz. 14.00. Więcej informacji znajduje się na stronie
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/796465c4-b802-48a3-a04e6cd883ab2627/865%20konkurs%202009%20r.%20og%C5%82oszernie.pdf
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KONKURSY MINISTERIALNE
Ogłoszono konkurs FIO 2010. Organizacje pozarządowe, tzw. organizacje kościelne i
spółdzielnie socjalne mogą starad się o dofinansowanie projektów w konkursie ofert w
ramach czterech priorytetów Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO
FIO). Termin składania ofert: 15 lutego 2010. W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO,
należy złożyd wniosek w wersji elektronicznej wypełniony w generatorze wniosków oraz
wniosek w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy załączyd wymagany załącznik.
Generator wniosków jest dostępny na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub
www.crzl.gov.pl. Wniosek należy wypełnid w języku polskim i przesład do dnia 15 lutego
2010 r. Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz z wymaganym załącznikiem (każdy
wniosek powinien zostad trwale połączony z załącznikiem) należy wysład pocztą do dnia 15
lutego 2010 r. na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich lub złożyd
osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie)
w siedzibie CRZL. Wnioski należy złożyd w siedzibie lub wysład na adres Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
z dopiskiem: PO FIO 2010
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków, w tym kryteria
formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, zostały opisane w dokumencie Zasady
przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w 2010 roku, dostępnym na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/
lub http://www.crzl.gov.pl/
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ oraz
http://www.crzl.gov.pl/
Władza Wdrażająca Programy Europejskie oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu
na rzecz Integracji Obywateli Paostw Trzecich. Termin upływa 24 lutego 2010 r.
Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych: Organizacje pozarządowe, tj. organizacje
spełniające wymogi ustawy z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, mogą otrzymad z budżetu paostwa dodatkowe dofinansowanie w wysokości
do 10% wartości projektu (na pokrycie części wkładu własnego).Wnioskodawcy mogą
składad pytania w sprawie EFI na adres Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE),
nie później niż 7 dni przed terminem koocowym składania projektów, tj. do dnia 17 lutego
2010 r. WWPE zobowiązana jest do udostępnienia odpowiedzi wszystkim wnioskodawcom
(poprzez opublikowanie na swojej stronie internetowej) nie później niż 4 dni przed terminem
koocowym składania projektów. Przed upływem terminu składania wniosków
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wnioskodawca może przesład zmiany/ uzupełnienia do złożonego wniosku. Forma złożenia
zmian/ uzupełnieo jest analogiczna do formy złożenia wniosku. WWPE przeprowadzi
jednodniowe szkolenie dla zainteresowanych wnioskodawców w zakresie przygotowania
wniosku. Szkolenie rozpocznie się 10 lutego 2010 r. o godz. 9.30 w siedzibie WWPE, ul.
Żurawia 6/12, III piętro, Warszawa. Chęd uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosid do 4 lutego
2010 r. na adres: marta.lipska@wwpe.gov.pl.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Władzy Wdrażającej Programy
Europejskie
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=29&params[category_id]=180
Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie
projektów w działaniu konkursowym w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz
Uchodźców. Termin upływa 24 lutego 2010 r. Dofinansowanie dla organizacji
pozarządowych. Organizacje pozarządowe, tj. organizacje spełniające wymogi ustawy z 24
kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą otrzymad z
budżetu paostwa dodatkowe dofinansowanie w wysokości do 10% wartości projektu (na
pokrycie części wkładu własnego). Wnioskodawcy mogą składad pytania w sprawie EFU na
adres Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), nie później niż 14 dni przed
terminem koocowym składania projektów, tj. do 10 lutego 2010 r. WWPE zobowiązana jest
do udostępnienia odpowiedzi wszystkim wnioskodawcom (poprzez opublikowanie na swojej
stronie internetowej) nie później niż 7 dni przed terminem koocowym składania projektów.
Przed upływem terminu składania wniosków wnioskodawca może przesład zmiany/
uzupełnienia do złożonego wniosku. Forma złożenia zmian/ uzupełnieo jest analogiczna jak
forma złożenia wniosku. WWPE przeprowadzi jednodniowe szkolenie dla zainteresowanych
wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosku. Szkolenie rozpocznie się 10 lutego 2010
r. o godz. 9.30 w siedzibie WWPE, ul. Żurawia 6/12, III piętro, Warszawa. Chęd uczestnictwa
w szkoleniu należy zgłosid do 4 lutego 2010 r. na adres: agnieszka.lukasiewicz@wwpe.gov.pl.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Władzy Wdrażającej Programy
Europejskie http://www.wwpe.gov.plOstateczny termin składania wniosków: 24 lutego 2010
r. do godz. 15.00.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Smartlink zapraszają do udziału w III edycji
ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.
Nagrodzone zostaną najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji.
Zgłoszenia do 15 lutego 2010. Formularz zgłoszeniowy wraz z materiałami ilustrującymi
projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy, publikacje, prezentacje itp.) należy przesład
pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres: Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich”, ul. Mickiewicza 3/10, 60-833 Poznao, e-mail: konkurs@smartlink.pl
Wszelkich wyjaśnieo udziela kierownik Biura Konkursu Karolina Dolata, tel./faks: 61 849 90
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41, tel. kom.: 605 517 009, e-mail: konkurs@smartlink.pl
www.polskapieknieje.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na projekty
innowacyjne testujące dotyczące monitorowania jakości usług publicznych. Nabór
wniosków odbywad się będzie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r. Temat konkursu:
Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników
typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania
tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarkingSzczegółowe informacje dotyczące
ogłoszonego konkursu, w tym komunikaty dot. zmian/interpretacji treści dokumentacji
konkursowej będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i
Administracji:
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/404/8088/Ogloszenie_konkursu_zamknietego_na_dofin
ansowanie_projektow_innowacyjnych_testuj.html
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składad na adres Instytucji
Pośredniczącej II stopnia: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament
Administracji Publicznej, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
Nabór do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2010. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków do Programów na rok 2010.
Pierwszy nabór trwa do 30 listopada 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ogłosił nabór wniosków do Programów na rok 2010. W związku z faktem, iż w tym roku
zostały zmienione zasady dotyczące ubiegania się o środki finansowe, zwracamy uwagę na
koniecznośd wnikliwego zapoznania się z regulaminami Programów. Terminy składania
wniosków: I nabór - do dnia 30 listopada 2009 roku, II nabór - do dnia 31 marca 2010 roku
(o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I
naborze).
Wykaz
programów
oraz
szczegółowe
informacje
na
stronie:
http://mk.gov.pl/po2010/ Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
adres: Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, tel.: -, faks: - www:
http://mk.gov.pl/po2010 Informacja pochodzi ze strony
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/489576.html
Od 2 grudnia 2009 do 25 stycznia 2010 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
będzie przyjmowad wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3.
Opracowanie planów ochrony, Programu Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko. Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych Działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz
innych obszarów chronionych. Konkurs nr 7/2009 (5.3). Cel konkursu: wsparcie procesu
opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych. Zakres tematyczny: właściwe
zarządzanie oraz realizacja zadao ochronnych na terenie obszarów Natura 2000,
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rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych wiąże się z
opracowaniem planów zadao ochronnych i planów ochrony. W ramach działania
finansowanie otrzymają przede wszystkim projekty dotyczące opracowania dokumentacji
niezbędnej do zarządzania obszarami sieci NATURA 2000. O dofinansowanie projektów mogą
ubiegad się: jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, urzędy morskie,
jednostki rządowe, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne
Lasów Paostwowych z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej Lasów Paostwowych. Projekty mogą
byd współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do
wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych całego projektu. Wkład własny wnioskodawcy,
którego wartośd nie może byd niższa niż 15% wydatków kwalifikowalnych, mogą stanowid:
środki z budżetu paostwa w formie współfinansowania krajowego, środki prywatne lub inne
środki publiczne, pod warunkiem, że środki te nie pochodzą z programów
współfinansowanych przez Unię Europejską. Nabór wniosków odbywa się w terminie 2
grudnia 2009 r. – 25 stycznia 2010 r. do godz. 16:00. Więcej informacji znajduje się na
stronie
http://www.ckps.pl/img/2009_ogloszenie_5_3_plany_ochrony_v5_final.pdf
i
http://ckps.pl/v,priorytet,poiis/konkursy/konkurs,7,2009,,5,3,1,,opracowanie,planow,ochron
y,dla,obszarow,natura,2000,oraz,innych,obszarow,chronionych.html#ak19420
INNE JEDNOSTKI
Fundacja Batorego: programy dotacyjne w 2010 roku. Na stronie Fundacji Batorego w
zakładce „Terminy i procedury konkursów dotacyjnych” dostępne są zasady i terminy
przyznawania dotacji w 2010 roku. Zachęcamy zwłaszcza do składania listów intencyjnych w
nowym programie grantodawczym Demokracja w Działaniu. W 2010 roku organizacje
pozarządowe mogą ubiegad się o dofinansowanie swoich działao w czterech programach
grantodawczych Fundacji Batorego: Demokracja w Działaniu, Koalicje Obywatelskie,
Wschód-Wschód i Równe Szanse. Uruchomiony po raz pierwszy program Demokracja w
Działaniu ma na celu wsparcie projektów, zwiększających udział obywateli i organizacji
pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechniających postawy obywatelskiej
odpowiedzialności za jakośd polskiej demokracji. Dotacje mogą uzyskad organizacje
pozarządowe, które planują realizację lub już realizują przedsięwzięcia związane z:
przygotowywaniem propozycji systemowych rozwiązao, służących modernizacji różnych
obszarów życia społeczno-politycznego (Strategie), włączaniem obywateli w procesy
podejmowania decyzji, dotyczących ich dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju
(Partycypacja), nadzorowaniem funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania przez
nie reguł dobrego rządzenia (Nadzór, dawniej Działania Strażnicze), przeciwdziałaniem
dyskryminacji grup mniejszościowych i zmianą niechętnego nastawienia wobec nich
(Tolerancja). Zasady przyznawania dotacji w tym programie na stronie:
http://www.batory.org.pl/demokracja/zasady_2010.htm Więcej informacji o terminach i
zasadach przyznawania dotacji we wszystkich programach grantodawczych Fundacji
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Batorego na http://www.batory.org.pl/dotacje.htm
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych zaprasza do udziału w VII edycji konkursu
Prawnik Pro Bono Roku. Zgłoszenia osób, które w Paostwa mniemaniu zasługują na ten tytuł
należy nadsyład drogą pocztową na adres Fundacji do 31 stycznia 2010 r. Zwracamy się z
apelem o nadsyłanie zgłoszeo osób, które w Paostwa mniemaniu zasługują na tytuł Prawnika
Pro Bono. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeo drogą pocztową na adres Fundacji do 31 stycznia
2010 r. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na
stronie internetowej www.fupp.org.pl w zakładce Prawnik Pro Bono. Informacja pochodzi ze
strony http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/505369.html
Do 22 stycznia 2010 roku (do godz. 10.00 GMT) można składad propozycje projektów do
siódmej tury grantowej tego programu. Propozycje projektów muszą dotyczyd zmian w
polityce, które będą prowadziły do faktycznego zmniejszenia używania tytoniu. Priorytetowo
będą traktowane projekty, które zakładają rzeczywistą poprawę w polityce tytoniowej.
Granty mogą byd przekazane także na wsparcie: rozwoju strategii sojuszy i koalicji oraz
monitoring zachowao i praktyk przemysłu tytoniowego – pod warunkiem, że głównym celem
tych działao jest poprawienie polityki tytoniowej. Więcej informacji na temat Programu
Grantowego, zaproszenie do składania projektów, wskazówki jak aplikowad oraz formularz
zgłoszeniowy on-line dostępne są na stronie: http://www.tobaccocontrolgrants.org.
Konkurs UE: Projekty organizacji społeczeostwa obywatelskiego. Do 15 lutego 2010 r.
można składad w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(Education, Audiovisual and Culture Agency Executive Agency – EACEA) wnioski o
dofinansowanie projektów w konkursie: Wsparcie projektów inicjowanych przez organizacje
społeczeostwa obywatelskiego w Programie Europa dla Obywateli, Działanie 2, Poddziałanie
3. Projekty powinny propagowad rozwiązania wypracowane poprzez współpracę na szczeblu
europejskim, która przyczyni się do zwiększenia wzajemnego zrozumienia różnych kultur
oraz do określenia wspólnych wartości. Polecamy kontakt z polskim Punktem Kontaktowym
Europa dla Obywateli: ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, tel./ fax: +22 44 76 125 Więcej
informacji znajduje się na stronie www.europadlaobywateli.pl Kontakt: edo@iam.pl
Konkurs UE: Program Kultura - Współpraca z krajami trzecimi. Do 1 maja 2010 r. można
składad w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education,
Audiovisual and Culture Agency Executive Agency – EACEA) wnioski o dofinansowanie
projektów w konkursie: Cooperation Projects with Third countries (Projekty współpracy z
krajami trzecimi) w Programie Kultura, częśd 1.3. Wspierane są projekty współpracy
ukierunkowane na wymianę kulturalną między krajami uczestniczącymi w programie i
krajami trzecimi, które zawarły z UE porozumienia o stowarzyszeniu lub współpracy. W
projektach powinno uczestniczyd co najmniej trzech organizatorów działalności kulturalnej
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z co najmniej trzech kwalifikujących się krajów, współpracujących w dziedzinie kultury z co
najmniej jedną organizacją z wybranego kraju trzeciego. Co najmniej 50% działao musi
odbywad się w kraju trzecim. Kraje trzecie objęte konkursem w 2010 r. to Armenia,
Białoruś, Egipt, Gruzja, Jordania, Republika Mołdawii, Tunezja i Palestyna. Polecamy
kontakt z polskim Punktem Kontaktowym ds. Kultury: ul. Mokotowska 25, 00- 560
Warszawa. Kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz
(imorawicz@iam.pl) Kwestie finansowe: Katarzyna Grzybowska (kgrzybowska@iam.pl) tel.:
022 44 76 170-172 Więcej informacji znajduje się na stronie www.mkidn.gov.pl/pkk
Konkurs: Centra przetrzymywania gatunków CITES. Od 21 grudnia 2009 r. do 8 marca 2010
r. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przyjmuje wnioski o dofinansowanie
projektów w Poddziałaniu 5.1.4 Centra przetrzymywania gatunków (CITES) w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie 5.1 Centra
przetrzymywania gatunków CITES. Konkurs nr 8/2009 (5.1.4). Cel działania: Stworzenie
wyspecjalizowanych ośrodków (ośrodka) dla żywych gatunków zagrożonych wyginięciem
(CITES) zatrzymanych na granicy, na terenie kraju, skonfiskowanych, znajdowanych i
podrzucanych, w celu wypełnienia zobowiązao Polski wynikających z ratyfikowanej
Konwencji Waszyngtooskiej. W ramach konkursu wspierane będą kompleksowe projekty
polegające na stworzeniu infrastruktury zapewniającej możliwośd przejęcia i przetrzymania
okazów w warunkach bytowania zgodnych z wymaganiami biologicznymi gatunku.
Dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty zgodne z koncepcją budowy ośrodków CITES
opracowaną przez ministra właściwego ds. środowiska. Koncepcja zamieszczona jest na
stronie http://www.mos.gov.pl/cites_wskazania, tytuł dokumentu: Wskazania do utworzenia
i funkcjonowania ośrodków przetrzymywania okazów gatunków CITES. O opinię w sprawie
zgodności z ww. koncepcją występuje CKPŚ (a nie wnioskodawca) w trakcie przeprowadzania
oceny formalnej wniosku. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składad m.in.
organizacje pozarządowe. Projekty mogą byd współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych całego
projektu. Wkład własny wnioskodawcy, którego wartośd nie może byd niższa niż 15%
wydatków kwalifikowalnych, mogą stanowid: środki z budżetu paostwa w formie
współfinansowania krajowego, środki prywatne lub inne środki publiczne, pod warunkiem,
że środki te nie pochodzą z programów współfinansowanych przez Unię Europejską.
Minimalna wartośd projektu to 400 tys. zł, maksymalna - 25 mln euro. Nabór wniosków
prowadzony jest od 21 grudnia 2009 r. do 8 marca 2010 r. do godz. 16.00. Dokumentację
konkursową można znaleźd na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Więcej informacji na stronie
http://www.ckps.pl/v,priorytet,poiis/konkursy/konkurs,8,2009,,5,1,4,,centra,przetrzymywan
ia,gatunkow,cites.html#ak19661
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Fundacja Współpracy Polsko - Ukraioskiej PAUCI przyznaje fundusze na polsko-ukraioskie
projekty wspierające Ukrainę w integracji europejskiej. Cele: promocja integracji Ukrainy ze
strukturami europejskimi i atlantyckimi. Reforma samorządowa, rozpowszechnianie norm,
procedur i nowoczesnych systemów ułatwiających integrację gospodarczą Ukrainy z rynkami
europejskimi. Wdrażanie międzynarodowych standardów etycznych. Aktywizacja młodzieży
oraz budowanie przyjacielskich kontaktów Ukraioców z Polską i Europą. PAUCI rozpatruje
wnioski składane przez: organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i edukacyjne,
prywatne organizacje komercyjne pod warunkiem, że projekt ma charakter niedochodowy i
nie służy interesom komercyjnym prywatnej firmy. Szczegółowe informacje na temat
procedury składania wniosków znajdują się na
stronie:
http://www.pauci.org/pl/grants_programs/how_receive_grant/#3 Kontakt:
PAUCI
Inicjatywa Współpracy Polsko - Amerykaosko – Ukraioskiej, ul. Mokotowska 65/7, 00-533
Warszawa, Tel.: (22) 625 48 46, Fax: (22) 625 71 54, Email: pauci@pauci.org.pl Więcej
informacji znajduje się na stronie http://www.pauci.org Krzysztof Filcek
.Burmistrzu, prezydencie, marszałku! Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2012 to
świetna okazja na promocję Twojego miasta i regionu w Europie. Aplikacje mogą składad
władze miast i regionów. W zgłoszeniu należy opisad cele projektu, przewidywany budżet,
program i metody angażowania młodzieży. Kandydatura musi cieszyd się oficjalnym
poparciem lokalnej lub regionalnej niezależnej struktury młodzieżowej, a jeśli takiej nie ma –
co najmniej kilku lokalnych młodzieżowych organizacji pozarządowych. Zgłoszenia można
przesyład do 25 stycznia 2010. Więcej informacji po angielsku na stronie Europejskiego
Forum Młodzieży, które prowadzi nabór. Opis programu po polsku znajduje się w bazie
Eurodesk
Polska
http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000590
DOTACJE I GRANTY
Wschód-wschód - Udział w projektach międzynarodowych. Fundacja Batorego, Open
Society Institute przyznaje dofinansowanie kosztów podróży polskich uczestników biorących
udział w projektach realizowanych w innych krajach regionu (Europy Środkowo-Wschodniej,
Azji Centralnej, Kaukazu).Termin składania wniosków: Wnioski są rozpatrywane na bieżąco,
należy je przesład nie później niż 2 tygodnie przed terminem wyjazdu. Więcej informacji na
stronie: http://www.batory.org.pl/wschod/region.htm. Szczegółowych informacji udziela
Justyna Blinowska, tel. (22) 536 02 43, e-mail: wschod@batory.org.pl
Dotacje Fundacji Kronenberga. Granty dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu
edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej. O dotacje mogą ubiegad się fundacje,
stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego
działające na rzecz dobra publicznego. Termin składania wniosków: 30 września 2009
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(decyzja 25 listopada 2009), 31 marca 2010 (decyzja
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
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2010).

Fundacja Forda. Fundacja powołana dla krzewienia zasad demokracji, walki z biedą i
niesprawiedliwością, oraz współpracy międzynarodowej. Fundacja wspomaga także reformę
edukacji - kształcenie nauczycieli; funkcjonowanie wyższych uczelni. Fundacja udziela
stypendiów dla naukowców, wnioski należy kierowad bezpośrednio do przedstawiciela w
Polsce (nie ma ustalonej procedury aplikacji oraz terminów). Więcej informacji na temat
programów grantowych i możliwości wsparcia można znaleźd w języku angielskim na stronie
http://www.fordfound.org/grants/database/search
Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności. Fundacja została założona w USA przez PolskoAmerykaoski Fundusz Przedsiębiorczości. W 2000 roku otworzyła Przedstawicielstwo w
Polsce i rozpoczęła działalnośd programową. Fundacja działa na rzecz umacniania
społeczeostwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym
wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy
transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja realizuje swoje cele
statutowe w sposób elastyczny i otwarty. Zamierza rozwijad partnerskie stosunki z
organizacjami pozarządowymi, zarówno z tymi o utrwalonej pozycji, jak i z nowymi, które
wykazują inicjatywę i rokują nadzieje na przyszłośd. Programy Fundacji są kształtowane z
udziałem instytucji trzeciego sektora w Polsce. PAFW pozyskuje do współpracy organizacje
pozarządowe będące w stanie przyjąd na siebie rolę realizatorów poszczególnych
programów Fundacji. Organizacje te zarządzają przedsięwzięciami PAFW według zasad i
procedur określonych przez Fundację. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskad tylko w
ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW
ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu.
Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez
Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskad u realizatora danego
programu lub też pobrad ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się z
opisami przedsięwzięd Fundacji, gdzie znajdziecie Paostwo dane teleadresowe realizatorów.
Więcej informacji znajduje się na polskiej stronie fundacji http://www.pafw.pl/strona.php
Przedstawicielstwo PAFW w Polsce
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
tel.: (22) 828-43-73, fax (22) 828-43-72
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska prowadzi Międzynarodowy Sekretariat
organizacji Network of East-West Women (NEWW). Jest to organizacja działająca w Europie
Środkowej i Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego i USA, na rzecz budowy i
rozwoju współpracy, wymiany i edukacji kobiet. Misją NEWW jest wspieranie obywatelskich
ruchów i niezależnych organizacji kobiecych oraz pomoc kobietom w oddziaływaniu na
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politykę. NEWW to jedna z największych i najbardziej szanowanych organizacji w regionie,
posiadająca status specjalnego konsultanta Komisji Ekonomicznej i Społecznej Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat możliwości współpracy i formy
wsparcia znajduje się na stronie https://www.neww.org.pl/
Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta .Dotacje na projekty promujące budowę
społeczeostwa obywatelskiego i ochronę środowiska. Termin składania wniosków: Wnioski
można składad przez cały rok na co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem projektu.
Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące. Więcej informacji
na stronie
Fundacji Charlesa Stewarta Motta: http://mott.org/about/appprocedures.aspx
Fundacja Sorosa .Fundacja Sorosa jest siecią 29 niezależnych fundacji działających w
następujących regionach Afryka, Azja, Europa Środkowo-Wschodnia, Środkowa Eurazja,
Ameryka Łacioska i Karaiby, Rosja, Ukraina i Białoruś, Europa Południowo-Wschodnia, Turcja
i Bliski Wschód, Stany Zjednoczone. Ogólnym celem działania tych fundacji jest tworzenie w
tych krajach społeczeostw otwartych, polegających na zasadzie poszanowania prawa,
demokratycznie wybranym rządzie, zróżnicowanym społeczeostwie obywatelskim,
poszanowaniu praw mniejszości oraz gospodarce wolnorynkowej. W
sprawie terminów i
procedur składania wniosków skontaktuj się z odpowiednimi biurami Fundacji w twoim
kraju. Ich spis znajduje się pod adresem: http://www.soros.org/about/foundations.
Fundacja im. Stefana Batorego działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeostwa
obywatelskiego - społeczeostwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących
się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.
Podstawową metodą działania Fundacji jest działalnośd grantodawcza prowadzona w
ramach kilkunastu programów dotacyjnych zajmujących się rozpatrywaniem wniosków i
przyznawaniem środków finansowych na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje
pozarządowe oraz monitorowaniem sposobu i efektów ich wykorzystania. Fundacja
prowadzi też działania operacyjne: organizuje konferencje i debaty, wizyty studyjne i
szkolenia, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze,
monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych. Większośd naszych programów to
programy grantodawcze, udzielające dotacji organizacjom pozarządowym. Dotacje
przyznawane są na konkretne przedsięwzięcia, a także na wzmocnienie instytucjonalne. O
możliwości ubiegania się o dotacje w konkursach otwartych informujemy publicznie na
naszych stronach internetowych oraz na stronie www.ngo.pl. Fundacja zaprasza też imiennie
wybrane organizacje do składania wniosków w ramach konkursów zamkniętych, a także do
realizacji projektów partnerskich. Szczegółowe warunki, tryb i kryteria przyjmowania i
rozpatrywania wniosków, oraz wymagane niekiedy specjalne formularze znajdują się na
stronach poszczególnych programów. Organizacje ubiegające się o dotacje powinny zgodnie
z podanymi wymaganiami przygotowad wnioski zawierające wszystkie informacje
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potrzebne do ich prawidłowego rozpatrzenia oraz niezbędne dokumenty. Więcej informacji
można znaleźd na stronie Fundacji http://www.batory.org.pl/index.htm
The Open Society Institute (ang. Instytut Społeczeostwa Otwartego) – prywatna fundacja
założona przez amerykaoskiego milionera George'a Sorosa. Jej celem jest promowanie
demokracji, praw człowieka i reform społeczno-ekonomicznych. Więcej informacji znajduje
się w języku angielskim na stronie Fundacji www.osi.am/
OSI: dofinansowanie internetowych projektów partycypacyjnych. Open Society Institute
(OSI) wraz z My Society zapraszają do składania wniosków o pomoc finansową oraz
merytoryczną przy tworzeniu serwisów internetowych w ramach konkursu Seeding Webbased Transparency and Accountability Tools in Central & Eastern Europe. MySociety jest
organizacją, która od lat zajmuje się tworzeniem i upowszechnianiem w Wielkiej Brytanii
internetowych serwisów pobudzających i ułatwiających spontaniczną aktywnośd obywateli.
We współpracy z MySociety, OSI chciałaby wspierad tworzenie i działanie podobnych
serwisów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego oferuje wsparcie finansowe,
merytoryczne i informatyczne autorom projektów stron internetowych i aplikacji, których
celem będzie przede wszystkim wspieranie przejrzystości oraz procedur demokratycznych w
tym regionie. Stworzone dzięki środkom z OSI serwisy mają stad się narzędziem zwiększenia
zaangażowania obywateli w życie publiczne. Muszą przy tym wykorzystywad potencjał
Internetu (dwustronnośd komunikacji, łatwośd komunikowania itd.), a także uwzględniad
lokalny kontekst. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, osób i grup
nieformalnych z Europy Środkowej i Wschodniej, które znają i rozumieją specyfikę Internetu
oraz możliwości stosowanych w nim technologii, a także na bieżąco śledzą działania swoich
rządów i aktywnośd społeczną w ich krajach. Więcej informacji, w tym zasady ubiegania się o
środki oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie mySociety:
http://cee.mysociety.org/ organizator: Open Society Intitute www: http://www.soros.org/
Informacja pochodzi ze strony http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/489754.html
World Animal Net jest największą na świecie siecią organizacji, działających na terenie 90
krajów, które za cel swej działalności stawiają pomoc zwierzętom. Na stronie internetowej
znajdziemy m.in. informacje dotyczące prowadzonych na świecie kampanii np. przeciwko
wykorzystywaniu zwierząt w testach kosmetyków oraz hodowli zwierząt tylko dla ich futra.
Więcej informacji w języku angielskim na stronie www.worldanimal.net
Animal Rights Coalition zachęca do współpracy organizacje lokalne i osoby prywatne,
którym leży na sercu problem respektowania praw zwierząt w świecie. Dotąd w pracach tej
organizacji uczestniczy ponad 300 towarzystw regionalnych oraz tysiące osób, które chcą
przeciwdziaład wykorzystywaniu zwierząt. Więcej informacji w języku angielskim na stronie
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www.enviroweb.org/arc
Center for Animal Protection and Education za cel stawia tworzenie zwierzętom i ludziom
możliwości pokojowej egzystencji. W ramach programu Foster Care pomaga zwierzętom
wracad do zdrowia pod troskliwą opieką lekarzy, zaś starym – w spokoju dożyd swoich dni.
Program edukacyjny Centrum skierowany jest do dorosłych i dzieci i realizowany poprzez
cykliczny telewizyjny show „Rozmowy zwierząt”. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.capeanimals.org
Międzynarodowy Fundusz Na Rzecz Zwierząt (International Fund For Animal Welfare, EC
Office ) za cel stawia sobie poprawę sytuacji dzikich i domowych zwierząt na całym świecie
poprzez redukcję komercjalnego wykorzystywania zwierząt, ochronę dzikich gatunków,
pomoc tym, które znajdują się w niebezpieczeostwie, są ofiarami klęsk żywiołowych lub
katastrof spowodowanych przez człowieka. Stara się wpływad na zmianę mentalności u ludzi
i zapobieganie okrucieostwu wobec zwierząt. Działa na rzecz wprowadzenia korzystnej dla
sytuacji zwierząt legislacji wewnątrz UE. Strona organizacji w języku angielskim
www.ifaw.org
Królewskie Towarzystwo dla Zapobiegania Okrucieostwu wobec Zwierząt (Royal Society for
the Prevention of Cruelty to Animal). Jest to największa na świecie i najstarsza organizacja,
która zajmuje się pomocą zwierzętom. Prowadzi kampanie m.in. na rzecz zaprzestania
wykorzystywania zwierząt w testach nowych kosmetyków i produktów, zapewnienia
odpowiednich warunków transportu żywych zwierząt, wprowadzenia zakazu polowania na
lisy, jelenie, norki i zające z psami oraz pomocy świniom, które w krajach Unii Europejskiej
trzymane są w warunkach powodujących ich cierpienia. Strona organizacji w języku
angielskim www.rspca.org.uk
Lord Dowding Fund For Humane Research. Organizacja działa na rzecz promocji naukowych
i medycznych badao, a także szkoleo, w których nie wykorzystuje się zwierząt. Jej członkowie
za cel swej pracy stawiają udowodnienie, że praca naukowa na zwierzętach jest społecznie
szkodliwa. Strona organizacji w języku angielskim www.ldf.org.uk
STEP beyond i Fundusz Roberta Cimetty. Europejska Fundacja Kultury STEP beyond to
granty podróżne dla artystów, animatorów kultury, dziennikarzy, tłumaczy i badaczy
podróżujących po Europie, w tym do Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Termin nadsyłania
wniosków: Wnioski należy nadsyład 8 tygodni przed planowaną datą podróży. Akceptacja
lub odrzucenie wniosku o dofinansowanie, następuję na podstawie formularza
aplikacyjnego, dołączonej biografii i innych stosownych informacji, w tym zaproszenia od
organizacji goszczącej. Więcej szczegółów: http://www.eurocult.org/uploads/docs/1188.pdf

„Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska”
– kampania informacyjno – promocyjna.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Email:eclaassen@eurocult.org http://www.eurocult.org
Granty młodzieżowe Fundacji Azja-Europa. Programy fundacji ASEF mają przyczynid się do
tworzenia podstaw pod przyszłe partnerstwo i współpracę liderów Azji i Europy poprzez
zwiększenie mobilności liderów młodzieżowych z obu kontynentów. W swoje działania ASEF
angażuje młodych wolontariuszy, działaczy, trenerów, artystów, studentów i osoby
działające w stabilnych sieciach. Działania mogą dotyczyd różnych dziedzin: edukacji, sztuki,
polityki i gospodarki. Wszystkie programy stworzone z myślą o budowie solidnych
fundamentów pod budowę długotrwałego dialogu. Mają zachęcid do instytucjonalnych
kontaktów i współpracy. Lista realizowanych projektów oraz bardziej szczegółowe
informacje o nich,
w tym zasady uczestnictwa znajduje się na stronie:
http://www.asef.org/index.php?option=com_theme&task=view&id=3&Itemid=144
Fundusz Solidarności na rzecz Mobilności Młodzieży. Międzynarodowy Związek Kolei (IUR) i
Rada Europy ustanowili Fundusz mający na celu wspieranie mobilności młodzieży
defaworyzowanej mieszkającej w Europie. Fundusz pokrywa tylko koszty podróży koleją
grupy osób, (co najmniej 10 osób) uczestniczących w międzynarodowych inicjatywach
edukacyjnych. Wsparcie finansowe nie będzie udzielane na podróże turystyczne. Wsparciem
będą obejmowane projekty realizowane przez grupy z co najmniej dwóch krajów. Według
zasady ogólnej aplikacje należy składad na miesiąc przez planowanym rozpoczęciem
działao projektu. Więcej informacji, a także formularze aplikacyjne, można uzyskad ze strony
Internetowej, której adres podany jest poniżej. Kontakt: Solidarity Fund for Youth Mobility
(FSMJ). Directorate of Youth and Sport, Council of Europe, 30 rue Pierre-de-Courbertin, F67000 Strasbourg, Tel.: +33 (0)3 88 41 26 85, Fax: +33 (0)3 90 21 49 64, Email:
fsmjdjs.courrier@coe.int, http://www.eyf.coe.int/fsmj/
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Konfederacja Szwajcarska przyznaje dotacje dla
organizacji pozarządowych, instytucji sektora publicznego i prywatnego na działania
związane z bezpieczeostwem, środowiskiem i infrastrukturą, rozwojem społecznym, sektora
prywatnego i zasobów ludzkich. Więcej informacji na stronie:
http://www.programszwajcarski.gov.pl/Informacje/ Informacji udziela również Punkt
Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy.
Pytania
należy
kierowad
na
adres:
sppw@mrr.gov.pl
http://www.umwd.dolnyslask.pl/index.php?id=487&tx_ttnews[tt_news]=1383&tx_ttnews[b
ackPid]=469&cHash=9d7efe028e
WWF Polska-Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody jest jedną z największych na świecie
organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Działając od prawie 50
lat w sumie ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków
zwierząt oraz unikalnych miejsc przyrodniczych na świecie. W Polsce działamy na rzecz
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ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. dużych drapieżników i ssaków
bałtyckich (tzw. gatunków parasolowych). Dbamy o ocalenie fauny i flory Bałtyku, jednego z
najmniejszych i najbardziej wrażliwych mórz na świecie. Prowadzimy działania edukacyjne i
promujemy rozwiązania prawne na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Od lat walczymy z
przemytem zwierząt i nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami. Kluczem do sukcesu
realizowanych przez nas projektów, poza wiedzą i doświadczeniem naszego zespołu, jest
współpraca z partnerami: innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, a
także z tymi przedstawicielami biznesu, którzy gotowi są prowadzid działalnośd gospodarczą
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji znajduje się na stronie
http://www.wwfpl.panda.org/fakty_ciekawostki/
Siedziba główna:
WWF Polska
Biuro WWF w Warszawie
ul. Wiśniowa 38
02-520 Warszawa
tel. (22) 849 84 69 / 848 73 64
tel. (22) 848 75 92 / 848 75 93
fax (22) 646 36 72
Biuro terenowe:
Biuro projektu WWF "Odra"
ul. Podwale 75 pok. 210
50-449 Wrocław
tel. (71) 784 57 99
fax. (71) 784 57 98
INNE
Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA wraz z agencją reklamową Dentsu Inc.
ogłosiły rozpoczęcie drugiej edycji Światowego Konkursu Plakatu dla studentów - IAA
Dentsu Global Student Poster Competition. Celem konkursu jest wsparcie Organizacji
Narodów Zjednoczonych w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Tematem
przewodnim tegorocznego konkursu jest różnorodnośd biologiczna. Bioróżnorodnośd
obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków i ekosystemów, które tworzą życie na ziemi.
Dotyczy zwierząt i roślin, które wymierają w alarmującym tempie. Rok 2010 uznany został
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, a celem przedsięwzięcia
jest podniesienie świadomości tego zagadnienia i jego znaczenia dla planety. Więcej
informacji dotyczących zmian klimatycznych oraz Międzynarodowego Roku
Bioróżnorodności można znaleźd na stronie http://www.cbd.int Konkursowym zadaniem
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dla studentów jest zaprojektowanie plakatu podnoszącego świadomośd społeczeostwa na
temat bioróżnorodności. Głównym założeniem jest stworzenie loga, które używane będzie w
promowaniu tej akcji na całym świecie. Obowiązującym językiem konkursu jest angielski.
Organizacja konkursu możliwa jest dzięki współpracy z japooską agencją reklamową Dentsu
Inc. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.iaa.org.pl
.
KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ruszyła IV edycja ubiegania się o certyfikat LCAE i Zielonej Flagi. Twoja szkoła aktywnie
działa na rzecz ekologii? Zgłoś się do konkursu o krajowy i międzynarodowy certyfikat!
Zaproszenie do konkursu o certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (II
stopieo) i Zieloną Flagę (I stopieo) w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Już po raz
czwarty Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ma zaszczyt ogłosid konkurs dla szkół, które
pragną się ubiegad o tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) i
międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi w ramach Eco-Schools.Tytuł Lokalnego Centrum
Aktywności Ekologicznej (LCAE) - jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół
międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga". Przyznawany jest szkołom, które w
szczególny sposób aktywizują i integrują lokalne społeczności, dają przykład swoim
działaniem i uczą młodzież ekologicznych postaw. Certyfikat "Zielona Flaga" jest najwyższym
międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym szkołom najbardziej zaangażowanym w
promocję postaw proekologicznych. Nadawany szkołom na całym świecie w ramach
realizowanego od 1994 roku Programu Eco - Schools (www.eco-schools.com) na pięciu
kontynentach. Dodatkowo szkoły, które znajdują się na Szlaku Greenways mają możliwośd
profesjonalnego audytu (przeglądu środowiskowego) po złożeniu deklaracji przystąpienia do
Projektu "Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways" więcej informacji
na ten temat można otrzymad kontaktując się na adres urszula.ptasinska@fpds.pl lub tel. 12
430 24 65 wew. 25. Kompletny formularz aplikacyjny wraz z załącznikami należy przesyład do
30 marca 2010 roku pocztą na adres Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ul. Krzyża 5/6,
31-005 Kraków z dopisek "Szkoły dla Ekorozwoju-certyfikat". Wszystkie szkoły, które chcą
starad się o certyfikat zobligowane są do monitorowania swojego oddziaływania na
środowisko w ciągu roku szkolnego, a posłuży im do tego kalkulator zamieszczony na stronie
www.ekoszkola.pl. Login i hasło do kalkulatora jest taki sam jak login i hasło otrzymane po
zarejestrowaniu się w wizytówkach na stronie www.ekoszkola.pl.
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju ogłasza
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzież z przedszkoli, ze szkół podstawowych i gimnazjów
z całej Polski pt. "Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej - 4 pory roku". Celem Konkursu
jest stworzenie pocztówki przedstawiającej Szkołę/Przedszkole jako Lokalne Centrum
Aktywności Ekologicznej czyli pobudzające i skupiające aktywnośd społeczną mieszkaoców i
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młodzieży w inicjowaniu i realizowaniu praktycznych działao na rzecz rozwoju
zrównoważonego, przybliżające dzieciom zagadnienia związane z ekologią i rozwijające
postawy ekologiczne podczas całego roku kalendarzowego. Osobą upoważnioną do
udzielania szczegółowych informacji o konkursie jest Urszula Ptasioska, Specjalista Programu
Szkoły dla Ekorozwoju, e-mail: urszula.ptasinska@epce.org.pl, tel. 12430 24 65 wew. 25.
Konkurs rozpocznie się 2.12.2009 r, a zakooczy 28.02.2010 r. Pełne informacje o konkursie
w regulaminie konkursu oraz na stronie www.ekoszkola.pl

Narysuj mi prawo!” - konkurs dla młodzieży. "Narysuj mi prawo!" – to hasło czwartej edycji
młodzieżowego konkursu na plakat ogłoszony przez Komisję Europejską z okazji 20. rocznicy
podpisania Konwencji o prawach dziecka. Młodzi artyści będą musieli w swoich pracach
przedstawid jedno z praw zapisanych w dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na przyszły rok. Prace można nadsyład do 19 marca
2010. Strona internetowa poświęcona konkursowi: www.europayouth.eu
Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Parlament Europejski ogłosił dziś trzecią
edycję konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Nagroda przeznaczona jest
dla młodych ludzi realizujących projekty promujące zrozumienie między narodami Europy.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 22 stycznia 2010 roku. Konkurs, organizowany
wspólnie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola
Wielkiego w Akwizgranie, jest adresowany do ludzi w wieku od 16 do 30 lat, którzy realizują
projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich
oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. Więcej informacji w języku
angielskim
lub niemieckim
znajduje się na
stronie http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://www.karlspreis.de/ Informacja pochodzi ze strony
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/493769.html
Impresje. Konkurs i warsztaty dla śpiewających niepełnosprawnych Fundacja Inicjatyw na
rzecz niepełnosprawnych Pro Omnibus ogłasza nabór uczestników na XIV Festiwal Piosenki
Młodzieży Niepełnosprawnej Międzynarodowe Impresje Artystyczne 2010. Nabór potrwa
do 31 stycznia 2010 r. Festiwal to 18 dni ciężkiej, aczkolwiek owocnej pracy. Impreza składa
się z warsztatów oraz 6 koncertów z profesjonalną orkiestrą symfoniczną. W koncertach
weźmie udział 55 niepełnosprawnych uczestników z Polski oraz z zagranicy. Wszelkie
informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie: http://www.impresje2010.fundacja.org/
Informacje kontaktowe: Fundacja PRO OMNIBUS. Telefon (54) 283 37 01. Faks (54) 283
3885. Adres pocztowy ul. Staszica 5a, 87-720 Ciechocinek e-mail: fundacja@proomnibus.org,
proomnibus@fundacja.org Źródło:
www.wiadomosci24.pl/artykul/jestes_niepelnosprawny_i_umiesz_spiewac_zglos_sie_na_1
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06121-2--1-a.html
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. MEN, Niemieckie Ministerstwo Edukacji. Dotacje
PNWM współfinansują działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między
młodzieżą polską i niemiecką. Warunkiem przyznawania dotacji jest rzeczywiste spotkanie
młodzieży z obu krajów. Uczestnikami programów mogą byd osoby w wieku od 12 do 26 lat.
Termin składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie powinny byd składane najpóźniej
trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu. Kontakt Polsko Niemiecka Współpraca
Młodzieży Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Biuro Warszawa ul. Alzacka 18 03-972
Warszawa Tel.: 22 518 89 10 Fax: 22 617 04 48 Email: biuro@pnwm.org
http://www.pnwm.org/. Więcej informacji na
stronie.
http://www.pnwm.org/html/modules.php?name=DpjwContent&pa=showpage&pid=43&ne
wlang=polish
Nowy Program "Młodzież w Działaniu" 2007 – 2013. Program „Młodzież w Działaniu”
rozpoczął się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Wnioski o dofinansowanie projektów na
poziomie krajowym można składad pięd razy w roku a wnioski o dofinansowanie projektów
na poziomie europejskim można składad trzy razy w roku.
http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/18?idf=234&page=1
STYPENDIA
Stypendia naukowo - badawcze UNESCO. Program stypendialny UNESCO, obejmujący
stypendia naukowo-badawcze, naukowe, oraz granty przyznawane na podróże. Więcej
informacji dotyczących terminów, procedur i planowanych imprez można uzyskad w
Komitetach Krajowych UNESCO. Ich listę można znaleźd na stronie :
http://portal.unesco.org/en/ev.php , Kontakt: UNESCO Polska Pałac Kultury i Nauki, 7 p. 00901 Warszawa PL, Tel.: (22) 6203355; 6203362; 6242496, Fax: (22) 620 33 62 Email:
komitet@unesco.pl; l.milka@unesco.pl, http://www.unesco.pl/
prof. Jerzy Kłoczowski.
Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej.
Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.
Program CEEPUS wspiera rozwój współpracy między uczelniami w krajach Europy Środkowej.
Główną zasadą programu jest brak transferu pieniędzy - każdy kraj zapewnia odpowiednią
pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca
odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli
stypendialnej. Więcej informacji: szczegółowe informacje o programie znajduje się na stronie
Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej:
www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus-info.htm
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DAAD Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich. Stypendia
skierowane do grup studenckich: od 10 do 15 studentów wszystkich kierunków od drugiego
roku studiów oraz jednego nauczyciela akademickiego. Terminy składania wniosków: 1
listopada 2009 r. - na podróże od 1 marca 2010 r., 1 lutego 2010 r. - na podróże od 1
czerwca 2010 r., 1 maja 2010 r. - na podróże od 1 września 2010r. Więcej
informacji na stronie:
http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/gruppenreisen09neu.pdf
Stypendia Fundacji Orlenu - Dar Serca przyznaje stypendia socjalne i naukowe dla uczniów
i studentów. Z programu stypendialnego mogą korzystad studenci studiów dziennych,
wieczorowych i zaocznych, którzy nie ukooczyli 24 lat, mają trudną sytuację materialną, a
równocześnie wykazują się dobrymi wynikami w nauce. Więcej informacji na stronie:
http://www.orlendarserca.pl/
Program stypendialny Francoisa Steadelina. Ten program umożliwia młodym ludziom z
organizacji społecznych lub związków zawodowych przeprowadzenie badao i studiów
dotyczących społeczno-gospodarczej sfery Wspólnoty lub z zakresu zainteresowao Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego (ESC). Uprawnionymi do ubiegania się o stypendia są osoby
pochodzące z paostw członkowskich UE w wieku od 20do 35 lat. Żadne specyficzne
kwalifikacje akademickie nie są wymagane, ale kandydaci muszą należed do związku
zawodowego, albo mied powiązania z sektorem społeczno - ekonomicznym. Kontakt: ESC
Economic and Social Committee - In-service training. Training office Rue Belliard 99 B- 1040
Brussels Tel.: +32 (0)2 546 90 11 Fax: +32 (0)2 513 48 93 http://eesc.europa.eu/
Stypendia Ambasadorskie. Fundacja Rotariaoska przyznaje stypendia na studia, kursy
językowe i szkolenia kulturowe dla studentów po dwóch latach studiów akademickich lub
osób z dwuletnim stażem pracy. Ambasadorski program stypendiów jest jednym
z
największych międzynarodowych programów stypendialnych finansowanych ze źródeł
prywatnych. Stypendyści działają jako "Ambasadorowie dobrej woli" i w kontaktach
pomiędzy ich sponsorami, a krajami przyjmującymi. Więcej informacji: Dokładne procedury,
wniosek stypendialny znajdują się na
stronie:
http://www.rotary.org.pl/rotary.php?a=stypendia Kontakt: Klub Rotariaoski PL Email:
jkarasinski@formator.pl http://www.rotary.org.pl Gubernator Dystryktu.
Stypendia na szkolenia zawodowe i staże we Francji. Program stypendialny PolskoFrancuskiego Funduszu Współpracy na szkolenia zawodowe i staże zawodowe we Francji.
Więcej informacji dla poszczególnych grup odbiorców na stronie Funduszu:www.coopfpf.org/?lng=pl, Kontakt: Polsko-Francuski Fundusz Współpracy, ul. Narbutta 20/33, 02-541
Warszawa PL Tel.: +48 22 542 58 91, Fax: +48 22 542 58 90Email: info@coop-fpf.org ,
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http://www.coop-fpf.org/
STAŻE/PRAKTYKI/SZKOLENIA
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w międzynarodowym spotkaniu
"Expert Meeting Empowering Youth York – youth work in Europe as evidence based
practice", organizowanym przez Netherlands Youth Institute, jakie odbędzie się w dniach
17 – 19 marca 2010 w Rotterdamie. Expert Meeting Empowering Youth York – youth work
in Europe as evidence based practice. Spotkanie przeznaczone jest dla osób pracujących z
młodzieżą i ma na celu ustanowienie sieci kontaktów, wymianę dobrych praktyk w zakresie
swoich doświadczeo zawodowych, a także dostarczenie wiedzy i instrumentów służących
umocnieniu pozycji pracowników młodzieżowych w procesach decyzyjnych na poziomie
władz lokalnych, narodowych i europejskich. W kontekście dynamicznie zmieniającego się w
Europie rynku pracy, pracownicy młodzieżowi odgrywają coraz częściej nie tylko funkcje
wychowawczo-edukacyjne, lecz również istotną rolę lobbystów wobec decyzji dotyczących
uznawalności doświadczeo edukacji poza formalnej i zwiększania szans dostępu do niej.
Spotkanie będzie również okazją do dyskusji nad sposobami zwiększania uznawalności pracy
z młodzieżą na poziomie europejskim, a sformułowane na nim wnioski zostaną wykorzystane
w czasie konferencji organizowanej przez belgijską prezydencję „EU Presidency Conference
on Youth Work”, zaplanowanej na 7 – 10 lipca 2010. Spotkanie będzie prowadzone w języku
angielskim. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 31 stycznia 2010. Organizator
zapewnia uczestnikom pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na czas spotkania.
Szczegółowe warunki uczestnictwa, program i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie
Netherlands Youth Institute na
stronie
http://www.nederlandsjeugdinstituut.nl/eCache/DEF/1/16/022.html
Staże w Europejskim Centrum Fundacji. Europejskie Centrum Fundacji jest niezależnym
międzynarodowym stowarzyszeniem, którego nadrzędnym celem jest lobbing na rzecz
sektora fundacji i darczyocy korporacyjnego. Siedziba EFC znajduje się w Brukseli. Kandydaci
ubiegający się o staż w EFC mogą pochodzid z całego świata. Termin składania podao: Jest
inny dla każdego stanowiska. Jednak wszystkie podania powinny napłynąd przed kwietniem,
w roku, w którym odbywa się staż. Lista oferowanych praktyk znajduje się w internecie.
Kontakt: EFC European Foundation Centra, 51 rue de la Concorde, Belgium, 1050 Brussels
Tel.: +32.2.512.8938, Fax: +32.2.512.3265, Email: internship@efc.be
http://www.efc.be/jobs.asp, Azi Bairami
Praktyki w Fundacji im. Anny Lindh. Fundacja im. Anny Lindh proponuje młodym ludziom
odbycie płatnych praktyk, a tym samym wsparcie rozwoju krajowych sieci oraz
najważniejszych projektów fundacji. Praktyki trwają od 6 tygodni do 6 miesięcy. Praktykanci
odbywają praktyki w siedzibie sekretariatu fundacji w Aleksandrii oraz u krajowych
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koordynatorów sieci fundacji w 35 paostwach Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego. Listę
krajowych sieci można znaleźd tutaj. Listę dostępnych obecnie stanowisk można znaleźd
tutaj: www.euromedalex.org/job-vacancies. Zgłoszenia należy nadsyład co najmniej miesiąc
przed proponowaną datą rozpoczęcia praktyk. Kontakt Anna Lindh Euro-Mediterranean
Foundation for the Dialogue between Cultures Bibliotheca Alexandrina P.O. Box 732 El
Mansheia Alexandria 21111 Egypt Tel.: +20 3 482 0342 Fax: +20 3 482 0471 Email:
info@euromedalex.org http://www.euromedalex.org

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych: www.dfop.org.pl
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