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Fundraising



 Fundraising w tłumaczeniu dosłownym oznacza zbieranie
funduszy.

 Fundraising nie sprowadza się tylko do pozyskiwania
pieniędzy.

 Fundraising to cała strategia działania organizacji.

 Pozyskiwanie funduszy wymaga spokoju, strategii i
systematyczności.

 Pozyskiwanie funduszy to szukanie i wykorzystywanie szans,
możliwości pochodzących od darczyńców indywidualnych,
biznesowych, instytucjonalnych, a także działalności
gospodarczej.

 By organizacja była silna i niezależna, należy zadbać, by miała
kilka źródeł finansowania.



MAJĄTEK I PRZYCHODY KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH

Majątek powstaje ze:

 składek członkowskich,

 darowizn,

 spadków,

 zapisów,

 dochodów z własnej działalności,

 dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej.

 dotacji celowych.
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Ważne strony

Eurodesk

http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie - informacja o grantach na 
działania dla młodzieży, dużo przydatnych informacji o dotacjach ze źródeł 
zagranicznych

Fundusze na edukację 

https://funduszenaedukacje.com/ - blog poświęcony funduszom dla szkół 
oraz organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą

Witryna Wiejska 

http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/itemlist/category/209  - dla 
organizacji działających na obszarach wiejskich, gmin, świetlic, OSP itp.

Konkursy dla ngo

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/search/label/mi%C4%99dzynarodowe

Strona UMWM dla NGO

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-
grantowe

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

Gdzie szukać informacji?



NARODOWY 
INSTYTUT 
WOLNOŚCI

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla 
organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty 
mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie publiczne.

1. Priorytet Małe inicjatywy – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu 
powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych.

2. Priorytet Aktywne społeczeństwo – projekty realizowane w ramach tego 
Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im 
możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem 
wiedzy w sferze działań obywatelskich.

3. Priorytet Aktywni obywatele – projekty realizowane w ramach tego 
Priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli 
w życiu publicznym.

4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach 
tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia 
potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez 
organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Korpus Solidarności

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych

Uniwersytety Ludowe

Narodowy Instytut Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego jest rządową agencją 
wykonawczą operującą programami, 
umożliwiającymi pozyskanie dotacji. 



NARODOWY 
INSTYTUT 
WOLNOŚCI

Uniwersytety Ludowe

Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów 
ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub 
kursy niestacjonarne. Środki pochodzące z programu posłużą rozwojowi organizacji 
pozarządowych oraz efektywniejszej realizacji ich działalności statutowej poprzez m.in. 
podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu i 
wyposażenia oraz podnoszenie standardów zarządzania.

Priorytet 2 – wsparcie organizacji obywatelskich, planujących uruchomić nową 
placówkę, prowadzących działalność oświatową i wychowawczą w myśl zasad 
metodologii grundvigiańskiej oraz organizacji, które zamierzają reaktywować działalność 
wcześniej istniejącego uniwersytetu ludowego.

Priorytet 3 – wsparcie sieci i federacji organizacji obywatelskich działających w formule 
uniwersytetów ludowych.

Priorytet 4 – wsparcie partnerstw lokalnych, utworzonych z udziałem uniwersytetów 
ludowych, których zadaniem będzie tworzenie i rozwój oferty w zakresie edukacji 
obywatelskiej.

Wymiernymi efektami realizacji programu będzie włączenie i wykorzystanie w 
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego potencjału, jaki stwarza koncepcja 
prowadzenia uniwersytetów ludowych, wzrost zainteresowania zaproponowaną ofertą 
pozaformalnej edukacji skierowanej do osób dorosłych oraz zapewnienie środków na 
rozwój instytucjonalny istniejących, nowo powstałych oraz reaktywowanych placówek.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych został zaplanowany w 
perspektywie długofalowej na lata 2020 – 2030. Każdego roku na realizowane w jego 
ramach działania przewidziano ponad 9 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie jest planowany w III kwartale bieżącego roku.

Narodowy Instytut Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego jest rządową agencją 
wykonawczą operującą programami, 
umożliwiającymi pozyskanie dotacji. 



NORWESKI 
MECHANIZM 
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MECHANIZM 
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PROGRAMY 
MINISTRA 
KULTURY I 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

Muzyka

Teatr i Taniec

Sztuki wizualne

Film

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Literatura

Czasopisma

Edukacja artystyczna

Ochrona zabytków

Wspieranie działań muzealnych

Programy Ministra Programy MKiDN
mają na celu dofinansowanie zadań z 
zakresu kultury o charakterze 
projektowym, z wyłączeniem stałej 
działalności kulturalnej podmiotów. 
Skierowane są do instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych, instytucji 
filmowych, szkół i uczelni wyższych, 
jednostek samorządu terytorialnego, 
podmiotów gospodarczych, kościołów i 
związków wyznaniowych oraz ich osób 
prawnych.



PROGRAMY 
MINISTRA 
KULTURY I 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

Kultura ludowa i tradycyjna

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Ochrona zabytków archeologicznych

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Infrastruktura kultury

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Infrastruktura domów kultury

Kultura Dostępna

Promocja kultury polskiej za granicą

Kultura cyfrowa

Programy Ministra Programy MKiDN
mają na celu dofinansowanie zadań z 
zakresu kultury o charakterze 
projektowym, z wyłączeniem stałej 
działalności kulturalnej podmiotów. 
Skierowane są do instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych, instytucji 
filmowych, szkół i uczelni wyższych, 
jednostek samorządu terytorialnego, 
podmiotów gospodarczych, kościołów i 
związków wyznaniowych oraz ich osób 
prawnych.





PROGRAMY 
NARODOWEGO 
CENTRUM 
KULTURY
Tworzenie warunków dla wzmacniania 
tożsamości i uczestnictwa w kulturze 
na poziomie regionalnym, lokalnym i 
krajowym



PROGRAMY 
DOTACYJNE 
MAŁOPOLSKI 
UMWM

Konkurs "Ochrona zabytków Małopolski"

Konkurs "Kapliczki Małopolski"

Konkurs "Małopolska Pamięta"

Konkurs "Mecenat Małopolski"

Konkurs "Mecenat Małopolski bis"

Konkurs "Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II"

Konkurs "Małopolska. Moja wolność"

Małe granty



POLSKO 
AMERYKAŃSKA 
FUNDACJA 
WOLNOŚCI

DZIAŁAJ LOKALNIE

SEKTOR 3.0

LIDERZY PAFW

ENGLISH TEACHING

RÓWNAĆ SZANSE

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)

SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW

PROJEKTOR-WOLONTARIAT STUDENCKI

STYPENDIA POMOSTOWE

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)



POLSKO 
AMERYKAŃSKA 
FUNDACJA 
WOLNOŚCI
1) powiat dąbrowski,

2)powiat proszowicki

3)powiat krakowski

4)powiat tarnowski

5)powiat myślenicki

6)powiat nowosądecki

7)powiat tatrzański

8)powiat olkuski

9)powiat nowotarski

10)powiat brzeski



FIO Małopolska Lokalnie – jest Programem wspierającym mieszkańców województwa 
małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych 

społeczności. Poprzez realizację Programu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz 

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze pomagają w rozwoju młodym organizacjom 

pozarządowym, grupom nieformalnym i grupom samopomocowym w realizacji przedsięwzięć 

społecznych.

Fundacja Wspomagania Wsi – Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów 

wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz 

inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – aktywnie wspiera rozwój społeczno-

gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmieniać wizerunek 

polskiej wsi. Działalność EFRWP skupia się na wspomaganiu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz realizacji szeregu inicjatyw i projektów 
edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.



Fundacja Santander – realizuje wiele ciekawych programów m.in. program grantowy Bank Dziecięcych 
Uśmiechów, który jest stworzony z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co 

dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Bank Ambitnej Młodzieży ma na celu uświadomienie 

młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich 

własna przyszłość.

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – celem programów jest aktywizowanie i wspieranie 
obywateli na różnych etapach ich życia, np. Generacja 5.0 (przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i 

technologicznemu osób w wieku 50+), Na dobry początek! (wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z 

ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji), Moja Mała Ojczyzna (aktywizowanie 

społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, której celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz 
reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Fundacja realizuje swój cel przez programy edukacyjne 

skierowane do młodzieży i dorosłych.



Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga – wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie 
edukacji i rozwoju lokalnego. Obszary wsparcia: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna i 

przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, priorytety ochrony 

zdrowia, polityka społeczna.

Fundacja Batorego – celem jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja TechSoup – dotacje na zakup sprzętu i oprogramowania, programy edukacyjne: seminaria, 

webinaria i szkolenia; programy budujące społeczności, w których społeczni eksperci i osoby specjalizujące 

się w nowych technologiach wspólnie wymyślają i tworzą innowacyjne narzędzia dla rozwiązywania 

problemów społecznych, ułatwienia działania organizacji czy po prostu dla poprawy różnych obszarów 

życia.

Fundacja Orange – realizuje programy związane z nowymi technologiami, działa na rzecz nowoczesnej 

edukacji dzieci i młodzieży. Zrealizowała także programy dla bibliotek np. Pracownie Orange.



Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży — umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i 
Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki — organizacja międzyrządowa, powołana na podstawie 

porozumienia między rządami Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem działalności funduszu jest 

inspirowanie i wspieranie ściślejszej współpracy pomiędzy krajami funduszu. Cele te realizowane 

są poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, wymiany 
młodzieży i współpracy transgranicznej. Istnieją trzy regularne zaproszenia do składania 

wniosków otwarte na 30 dni przed terminem składania wniosków w dniu 1 lutego, 1 czerwca, 

1 października. Nie można ubiegać się o finansowanie poza tym okresem. Konsultacja 

propozycji projektu jest możliwa tylko po uzgodnieniu i nie później niż 30 dni przed terminem 

składania wniosków. Niezależnie od tego, skąd pochodzi organizacja, można ubiegać się o 

dotacje, jeśli projekt rozwija aktywną współpracę z organizacjami z co najmniej 3 państw 
wyszehradzkich. 

Fundacja PKO — celem Fundacji  od początku jej istnienia, jest działanie w imieniu Banku i Grupy 

Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony 

i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych



Fundacja Orlen — Od początku swojego istnienia Fundacja otacza troską Rodzinne Domy Dziecka –
wyjątkowe placówki, w których dzieci pokrzywdzone przez los odnajdują ciepło i spokój.

Fundacja KGHM — Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i 

tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

Fundacja Energa — Niesie pomoc przede wszystkim poszkodowanym przez los dzieciom oraz 
organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz.

Fundacja Lotos — Misją Fundacji LOTOS jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca 

pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego.

Fundacja Lotto — Sport, Kultura, Rozrywka – bierze udział w kreowaniu aktywnego społeczeństwa.



European Culture of Solidarity Fund to program zainicjowany przez Europejską Fundację Kultury. 
Celem Funduszu jest dofinansowanie działań kulturalnych ukierunkowanych na wzmacnianie idei 

zjednoczonej Europy oraz wsparcie grup defaworyzowanych lub dyskryminowanych w różnych 

obszarach życia społecznego.

https://www.culturalfoundation.eu/library/second-round-culture-of-solidarity-fund-is-announced

The Mott Foundation Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje dotacje na 

projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.

https://www.mott.org/work/grantseekers/ opis po polsku na stronie Eurodesk: 

http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-fundacji-charlesa-stewarta-motta

Austriackie Forum Kultury http://austria.org.pl/granty/nagroda-miedzykulturowa-2018 (nagroda 
międzykulturowa – dla realizowanego/zakończonego projektu)



Open Society Foundations
Ogólnym celem działania tych fundacji jest tworzenie w tych krajach 

“społeczeństw otwartych”, polegających na zasadzie poszanowania prawa, 

demokratycznie wybranym rządzie, zróżnicowanym społeczeństwie obywatelskim, 

poszanowaniu praw mniejszości oraz gospodarce wolnorynkowej.

https://www.opensocietyfoundations.org/grants-search-results/39/all/all/all/now, 

opis po polsku na stronie Eurodesk http://www.eurodesk.pl/granty/fundacja-
sorosa-programy

European Youth Foundation https://www.coe.int/en/web/european-youth-

foundation/international-activity, opis po polsku na stronie Eurodesk: 

http://www.eurodesk.pl/granty/europejska-fundacja-mlodziezy-granty-na-

miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe



CROWDFUNDING
CROWDFUNDINGU czyli o 
finansowaniu społecznościowym 
(ang. crowdfunding) to finansowanie 
społecznościowe daje inicjatorom 
przedsięwzięć społecznych, 
kulturalnych i biznesowych możliwość 
pozyskiwania środków na działania. 
Finansującymi są członkowie 
społeczności wirtualnych, znajomi, 
rodzina i wszelkie osoby, które 
wspierają twórców projektu. Wiele 
drobnych wpłat składa się na dużą 
pulę środków, które pozwalają spełniać 
marzenia, realizować projekty, rozwijać 
przedsięwzięcia lub organizować 
atrakcyjne eventy.



CROWDFUNDING
beesfund.com

crowdangels.pl 

conda.eu 

fundujesz.pl

ideowi.pl 

megatotal.pl – projekty muzyczne

mintu.me - produkty i usługi ekologiczne 

www.myplanetmission.pl

odpalprojekt.pl

polakpotrafi.pl 

pomagam.pl

pomagamy.im

siepomaga.pl 

wspieramkulture.pl – projekty kulturalne 

wspieram.to

wspólnyprojekt.pl 

wspolnicy.pl 

zrzutka.pl



Dziękuję
AGNIESZKA WARGOWSKA -DUDEK 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


