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Programy zarządzane przez stronę polską 

Program 
NGO jako kwalifikowalny 

wnioskodawca 
Obszar i planowane terminy naborów  

wg stanu na 2 lipca 2020 r. 
Na co wsparcie? 

Kontakt  
do Operatora Programu 

SPRAWY 
WEWNĘTRZNE 
 

organizacje pozarządowe, 
ustanowione jako osoby prawne  
w Polsce, działające w obszarze 
międzynarodowej współpracy 
policyjnej i zwalczania 
przestępczości 
 
organizacje międzynarodowe  
lub ich organy lub agencje 
działające w dziedzinie między-
narodowej współpracy policyjnej  
i zwalczania przestępczości 

Działanie: Współpraca i zwalczanie 
przestępczości 
 
Nabór wniosków zakończony; wnioski były 
przyjmowane w terminie: 21 listopada 2019 r. 
– 28 lutego 2020 r. 
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-
projektow/norweski-mechanizm-
fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-
obszaru-tematycznego-nr-20-
quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html  

Wzmocnienie współpracy organów ścigania,  
w tym zapobiegania i wykrywania przestępczości 
zorganizowanej poprzez: 

 zapewnienie funkcjonariuszom organów 
ścigania dostępu do nowych technologii 
i odpowiednich szkoleń; 

 wzmocnienie współpracy krajowych i między-
narodowych organów ścigania takich jak 
Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 

Departament Funduszy Europejskich 

tel. + 48 22 601 42 48 

e-mail: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl  

https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundus
ze/wdrazane/norweski-mechanizm-
fina/15264,Norweski-Mechanizm-
Finansowy-2014-2021.html  organizacje pozarządowe, 

ustanowione jako osoby prawne  
w Polsce, działające w obszarze 
azylu i migracji organizacje 
międzynarodowe lub ich organy  
lub agencje działające  
w dziedzinie azylu i migracji 

Działanie: Azyl i migracja 
 
Nabór został ogłoszony 4 maja 2020 r.; wnioski 
będą przyjmowane do 14 sierpnia 2020 r. 
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-
projektow/norweski-mechanizm-
fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-
obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-
migracjaquot.html 

Wzmocnienie krajowych systemów zarządzania 
azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do 
ubiegania się o azyl, m.in. poprzez:  
 

 wsparcie dla krajowych systemów zarządzania 
azylem i migracją, w tym dobrowolnymi 
powrotami;  

 usługi wspierające osoby ubiegające się  
o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu  
z praw podstawowych (pomoc psychologiczna  
i prawna, udzielanie kompleksowych informacji 
migrantom i osobom ubiegającym się o azyl);  

 działania w obszarze dobrowolnych powrotów, 
w tym szkolenia, warsztaty dla funkcjonariuszy 
oraz dla pracowników mających bezpośredni 
kontakt z migrantami;  

 pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup 
o specjalnych potrzebach. 

https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html
mailto:fundusze.kontakt@mswia.gov.pl
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/norweski-mechanizm-fina/15264,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/norweski-mechanizm-fina/15264,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/norweski-mechanizm-fina/15264,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/norweski-mechanizm-fina/15264,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-migracjaquot.html
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KULTURA 
 

organizacje pozarządowe 
aktywne na polu kultury  
 

Działanie: Promocja różnorodności kulturowej 
 
Nabór wniosków zakończony; wnioski były 
przyjmowane w terminie: 31 grudnia 2019 r.  
– 30 marca 2020 r. 
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialani
a/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php   

Rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy 
twórcami, uczestnikami życia kulturalnego  
i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie 
stosunków dwustronnych pomiędzy Polską  
a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

Departament Funduszy i Spraw 
Europejskich 

tel. + 48 22 69 25 410 

e-mail: dfe@mkidn.gov.pl  organizacje pozarządowe 
aktywne na polu kultury  

Działanie: Wsparcie infrastruktury kultury 
 
Nabór wniosków zakończony; wnioski były 
przyjmowane w terminie: 31 grudnia 2019 r.  
– 30 marca 2020 r. 
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialani
a/dzialanie-i/ogloszenia-o-naborze.php 
 
Planuje się jeszcze 2 nabory w tym obszarze:  
w III kwartale 2020 r. i w II kwartale 2021 r.  

Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego (zabytki wpisane do rejestru 
zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków), innowacyjne 
wykorzystanie infrastruktury do prezentacji 
dziedzictwa kulturowego (infrastruktura 
niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) 

ŚRODOWISKO 
 
 
 
 

organizacje pozarządowe Środowisko i Ekosystemy, Łagodzenie Zmian 
Klimatu i Adaptacja 

Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami 
– nabór w terminie: 3 kwietnia 2020 r. –  
3 sierpnia 2020 r.  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-
naborze-wnioskow5  
 
Zwiększenie ochrony ekosystemów przed 
inwazyjnymi gatunkami obcymi – nabór  
w terminie: 3 kwietnia 2020 r. – 3 sierpnia 
2020 r.  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-
naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-
ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-
obcymi  
 
Działania związane z ochroną ekosystemów 
prowadzone przez organizacje pozarządowe 
(Fundusz Małych Grantów) – nabór  
w terminie: 3 kwietnia 2020 r. – 3 sierpnia 
2020 r.  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-
naborze-wnioskow6  

 ochrona gatunków i siedlisk 

 ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi 

 środowisko i ekosystemy (Fundusz Małych 
Grantów) 

 zielono-niebieska infrastruktura w miastach 
poniżej 90 tys. mieszkańców 

 gospodarka o obiegu zamkniętym 

Ministerstwo Klimatu 
 
Departament Funduszy Ekologicznych 
 
tel. + 48 22 369 28 23 
 
e-mail: mfeog@klimat.gov.pl   
 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 
 
Departament Energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
tel. + 48 22 459 04 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php
mailto:dfe@mkidn.gov.pl
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/ogloszenia-o-naborze.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/ogloszenia-o-naborze.php
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow5
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow5
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow6
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow6
mailto:mfeog@klimat.gov.pl
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Realizacja inwestycji w zakresie zielono-
niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 
90 tys. mieszkańców – nabór w terminie:  
3 kwietnia 2020 r. – 17 sierpnia 2020 r.  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-
naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-
zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-
miastach  
 
Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu 
zamkniętym – nabór w terminie: 22 lipca  
2020 r. – 22 września 2020 r.  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-
naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-
dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-
gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz 

organizacje pozarządowe 
prowadzące publiczną lub 
niepubliczną szkołę podstawowa 
lub ponadpodstawową 

Energia Odnawialna, Efektywność 
Energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne, 
Łagodzenie Zmian Klimatu i Adaptacja   
 
Poprawa efektywności energetycznej  
w budynkach szkolnych – nabór w terminie: 
3 kwietnia 2020 r. – 14 września 2020 r. 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-
naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-
w-budynkach-szkolnych 
 
Prowadzenie przez szkoły działań 
podnoszących świadomość na temat 
łagodzenia zmian klimatu i przystosowania  
się do ich skutków – nabór w terminie: 
3 kwietnia 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.  
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-
naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-
dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-
lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-
do-ich-skutkow  

 efektywność energetyczna budynków 
szkolnych  

 podniesienie świadomości w zakresie zmian 
klimatu 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow
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Programy zarządzane przez stronę darczyńców 

AKTYWNI 
OBYWATELE  
– FUNDUSZ 
KRAJOWY 

Program wdrażany przez Fundację Batorego, we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Fundacją Akademia 
Organizacji Obywatelskich, skierowany wyłącznie do sektora NGO. 
 
Zakończył się nabór wniosków w konkursie na projekty sektorowe (I etap) – wstępne wnioski można było składać w terminie:  
6 maja 2020 r. – 30 czerwca 2020 r.  
Wnioski pełne (II etap) będzie można składać w terminie: 27 sierpnia 2020 r. – 26 października 2020 r. 
 
Nabór na pełne projekty w pierwszym konkursie tematycznym (II etap) został otwarty 15 czerwca 2020 r. i potrwa do 10 sierpnia  
2020 r. 
 
Drugi  konkurs na projekty tematyczne  został zaplanowany na listopad – grudzień 2020 r. 
 
Więcej informacji o konkursach na stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/  

Dane kontaktowe na stronie Funduszu: 
 
http://aktywniobywatele.org.pl/kontakt/  

AKTYWNI 
OBYWATELE  
– FUNDUSZ 
REGIONALNY 

W przygotowaniu  

 

http://aktywniobywatele.org.pl/
http://aktywniobywatele.org.pl/kontakt/

