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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY 

TEMATYCZNE W PIERWSZYM KONKURSIE GRANTOWYM 

PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE - FUNDUSZ REGIONALNY 

Informacja z dnia 17.03.2021  
 
Szanowni Państwo pragniemy poinformować, iż uruchomiono Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny, który wystartował 17 marca o godzinie 12:00.  
 
Zapraszamy do składania wniosków oraz współpracy z STG ERB w celu przygotowania silniejszych konsorcjów 
projektowych. 
 
Program szczególnie zachęca do aktywności organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów 
o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje kierujące swoje 
działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. 
Priorytetowo traktowane będą także projekty angażujące młodzież, zarówno jako uczestników, jak i odbiorców działań 
projektowych, oraz dotyczące zmian klimatycznych i ochrony środowiska. 

CEL DZIAŁANIA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY TEMATYCZNE W 
PIERWSZYM KONKURSIE GRANTOWYM 
Operator  Programu  Aktywni  Obywatele  – Fundusz  Regionalny,  tj.  konsorcjum  organizacji 
w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja 
Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do 
składania wniosków w pierwszym konkursie grantowym na projekty tematyczne.   
 
Program  Aktywni   Obywatele   – Fundusz  Regionalny  jest  finansowany  przez  Islandię,  
Norwegię i Liechtenstein w ramach Funduszy  
EOG.Prawne ramy Programu określają następujące dokumenty:  

 Protokół  38c  do  Umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  w  sprawie 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, 

 Memorandum  of  Understanding  w  sprawie  wdrażania  Mechanizmu  Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 zawarte pomiędzy Islandią, 
Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, 

 Porozumienie w sprawie realizacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
finansowanego  ze  środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego  2014-2021  zawarte  pomiędzy  Biurem Mechanizmów  Finansowych 
a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,  

 Podręcznik dla Operatorów Funduszu Aktywni Obywatele.Kwota   przeznaczona   na   
granty   w   pierwszym   konkursie   wynosi   11 955 000  EUR. 

O PROGRAMIE O PROGRAMIE AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY 
Program   Aktywni   Obywatele – Fundusz  Regionalny  finansowany  jest  przez  Islandię, 
Liechtenstein  i  Norwegię  (zwane  dalej  Państwami-Darczyńcami)  w  ramach  Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), z którego 
korzysta 15 państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej. 
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W  ramach  Funduszy  EOG  wydzielone  zostały  środki  dla  organizacji  społecznych.  Na ich 
wsparcie przeznaczono w Polsce 53 mln EUR. Kwota ta została podzielona na dwie części:              
- 30 mln EUR na Program Aktywni Obywatele – Fundusz  Krajowy  
- 23 mln EUR na Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 
Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności 
obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem i wyrównywanie 
ich szans.  
Program służy również wzmocnieniu stosunków dwustronnych  między  społeczeństwem 
obywatelskim i podmiotami z Polski i Państw-Darczyńców, a także promowaniu wymiany 
regionalnej i sieciowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielenia się wiedzą i dobrymi 
praktykami w obszarze wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.  
W ramach konkursów grantowych przyznawane jest wsparcie na działania prowadzone przez 
polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, 
z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów 
korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, 
Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz z krajów sąsiadujących z 
Polską nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). 

TERMINARZ 

KONKURSU 

Termin składania wniosków: 

 od 17 marca 2021 roku,godz. 12.00 w południe do 17 maja 2021 roku, godz. 12.00 w 
południe czasu polskiego. 

 Termin ogłoszenia wyników: 
- oceny formalnej wniosków: do 11 czerwca 2021 roku,  
- oceny merytorycznej wniosków: do 30 września 2021roku 

KEYWORDS - wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego 
- wzrost aktywności obywatelskiej 
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
- aktywizacja 3 sektora 

WNIOSKODAWCY Kwalifikowanymi wnioskodawcami mogą być w programie: 

 Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe. Przed zawarciem umowy grantowej 
stowarzyszenie zwykłe będzie musiało przedstawić: opisemną zgodę/uchwałę 
wszystkich członków na zawarcie umowy grantowej,o pełnomocnictwo dla  
zarządu/przedstawicieli   stowarzyszenia   do   podpisania   umowy grantowej w imieniu 
stowarzyszenia; 

 Fundacje. O grant nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które 
nie posiadają organu nadzoru;  

 Związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261); 

 spółdzielnie socjalne. Spółdzielnia socjalna może ubiegać się o grant, tylko jeżeli jej 
członkami są wyłącznie osoby fizyczne i/lub organizacje pozarządowe i/lub kościelne 
osoby  prawne  w  rozumieniu  Ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2006  r.  o  spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085); 

 spółki non-profit(spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą znajdować się w umowie lub statucie 
spółki). Ponadto:ospółka może starać się o grant, tylko jeżeli jej akcjonariuszami/ 

http://www.eurobalt.org.pl/
https://www.facebook.com/stowarzyenie.euroregion.baltyk


Association of Polish Communes Euroregion Baltic 

ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, province. Warminsko-Mazurskie, Poland 

WEBPAGE: http://www.eurobalt.org.pl/ 

Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyenie.euroregion.baltyk 

 

3 
 

wspólnikami są wyłącznie  następujące  podmioty  (jeden  lub  więcej):  stowarzyszenie,  
związek stowarzyszeń, fundacja, spółdzielnia socjalna, koło gospodyń wiejskich, 
kościelna osoba prawna, które znajdują się wśród podmiotów uprawnionych do starania 
się o grant,oo grant nie może ubiegać się spółka, której akcjonariuszem/ wspólnikiem 
jest tylko jedna organizacja i jednocześnie zarząd spółki jest jednoosobowy;  

 koła gospodyń wiejskich utworzone na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
kołach  gospodyń  wiejskich  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  553,  932),  działające  jako 
stowarzyszenie  na  podstawie  Ustawy  z dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) lub działające jako samodzielne kółko 
rolnicze na podstawie Ustawy z dnia 8października 1982 r. o społeczno-zawodowych 
organizacjach rolników (Dz.U. 2019 poz. 491). Kwota grantu nie może przekraczać 14 
określonej  przez  zebranie  członkiń  koła  najwyższej  sumy  zobowiązań,  jakie  może 
zaciągnąć podmiot;  

 kościelne osoby prawne spełniające kryteria wymienione w poprzednim akapicie, 
działające  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Państwa  do  Kościoła  Katolickiego 
w Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  stosunku  Państwa  do  innych  kościołów  i  związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile: 
- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,  
- są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym;omają możliwość samodzielnego 
zaciągania zobowiązań 

OBSZARY 

WSPARCIA 

PROGRAM PRZEWIDUJE 4 podstawowe obszary wsparcia: 
Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) 
 –   kwota:2850000 EUR, 
Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu 
–   kwota:2 950 000 EUR, 
Obszar  3.  Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w  tym  kwestie  związane  z  ochroną  środowiska)    
– kwota:4155000EUR, 
Obszar  4.  Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach 
zobszarów 1-3)  
–   kwota:2000000 EUR 

 OBSZARY WSPARCIA W KONKURSIE NAPROJEKTY TEMATYCZNE 
Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)  
W  obszarze  1. Program  wspiera działania  służące  upowszechnianiu  wiedzy  o  prawach 
człowieka i równym traktowaniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu łamaniu praw człowieka i 
wszelkim formom dyskryminacji, zapewnieniu wsparcia osobom, których prawa są łamane lub 
które doświadczają dyskryminacji. 
Projekty w ramach tego obszaru mają przyczynić się do: 
- lepszego, głębszego rozumienia zasad praw człowieka  i  równego  traktowania,  ich związku  
i  wpływu  na  codzienne  życie  każdego  człowieka – zarówno  wśród  danej społeczności czy 
grupy docelowej, jak i ich liderów, liderek oraz osób działających  
6 i pracujących na rzecz  danej   społeczności   (aktywistów/aktywistek, urzędników/urzędniczek, 
pracowników/pracowniczek socjalnych itd.); 
- ograniczenia wpływów  i  znaczenia  stereotypów,  uprzedzeń,  dyskryminacji,  mowy nienawiści 
i dezinformacji w obszarze praw człowieka i równego traktowania, w tym postrzegania  zasad  
praw  człowieka  i  równego  traktowania  jako  narzędzi  walki o niesłuszne przywileje; 
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- docenienia i uznania praw człowieka  jako  istotnego  czynnika  wpływającego  na podejmowane 
przez władze decyzje; 
- podniesienia umiejętności osób, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych 
działających na rzecz praw człowieka i równego traktowania (dotyczy beneficjentów innych niż 
przedstawiciele/pracownicy Wnioskodawcy); 
- zwiększenia liczby sektorowych i międzysektorowych działań na rzecz praw człowieka i 
równego traktowania; 
- zmniejszenia naruszeń i dolegliwości naruszeń zasad praw człowieka i równego traktowania 
dla ich ofiar 
 
Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu  
W   obszarze   2. Program  wspiera działania  mające  na  celu  upowszechnianie  wiedzy o 
potrzebach osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne; 
upowszechnianie  wiedzy  o  nierównościach  społecznych;  wzrost  integracji  społecznej; 
wzmacnianie osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne. 
Projekty w ramach tego obszaru mają przyczynić się do: 
- zwiększenia  poziomu  świadomości  i  empatii  obywateli  w  zakresie  nierówności społecznych 
oraz problemów i potrzeb grup szczególnie wrażliwych; 
- wzmocnienia  integracji  społecznej  oraz  obniżenia  poziomu wykluczenia   poprzez   wysokiej  
jakości  działania  edukacyjne  i  rozwojowe  oraz  budowanie  i  promowanie modeli skutecznej 
współpracy na rzecz różnorodności i przeciwdziałania wykluczeniu na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym 
- upodmiotowienia osób  z  grup  wykluczonych poprzez  wzmacnianie  ich  głosu, reprezentację 
oraz rzecznictwo przekładające się na kształtowanie polityk społecznych, zarówno lokalnych, jak 
i krajowych. 
 
Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na 
poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska)  
W  obszarze  3. Program wspiera działania mające na celu pokazywanie wpływu organizacji 
pozarządowych  na  rozwój  lokalnych  społeczności  i  kultury  demokratycznej;  wzmacnianie 
społeczeństwa  obywatelskiego;  zwiększanie  znaczenia  edukacji  obywatelskiej;  rozwój 
współpracy i partnerstw na poziomie lokalnym; rozwój umiejętności związanych z krytycznym 
myśleniem;  wzmacnianie  organizacji  strażniczych;  upowszechnianie  wiedzy  o  zmianach 
klimatu.  
Projekty w ramach tego obszaru mają przyczynić się do: 
- pełniejszego, głębszego rozumienia istoty i znaczenia mechanizmów demokratycznych w 
podejmowaniu decyzji, szczególnie w czasie konfliktu; 
- stworzenia uczestnikom projektu okazji do osobistego, pozytywnego doświadczenia udziału w 
demokratycznym podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym i/lub działaniu na rzecz dobra 
wspólnego; 
- upowszechnienia znajomości narzędzi i procedur demokratycznego podejmowania decyzji 
oraz umiejętności wykorzystania ich w praktyce; 
- propagowania  koncyliacyjnego  podejścia  do  rozwiązywania  problemów  lokalnych, tworzenia  
przestrzeni  do  dyskusji,  debaty  i  dialogu  (w  tym  kontekście  również zwiększania 
rozpoznawalności NGOsów jako ważnych aktorów życia społecznego); 
- budowania świadomości wagi  i  roli  informacji,  a  także  rozwijania   kompetencji związanych 
z weryfikacją oraz umiejętnością interpretacji informacji pochodzących z różnych źródeł 
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upowszechnienia demokratycznych praktyk istniejących w instytucjach lokalnych (tak 
jednostkach samorządu terytorialnego, innych instytucjach publicznych, jak i organizacjach 
pozarządowych czy grupach nieformalnych);  
- zwiększenia bezpośredniego zaangażowania członków/mieszkańców w kształtowanie polityk 
lokalnych; 
- zwiększenia angażowania się w działania na rzecz wspólnoty (edukacja obywatelska, zaufanie,  
dialog),  wzmocnienia  poczucia  sprawczości,  zaangażowania  obywateli (również  w  sprawy  
codzienne)  i  mobilizacji  społeczności,  propagowania  ruchów wolontariackich i działań pro 
publico bono; 
- facylitowania  współpracy  pomiędzy  lokalnymi  interesariuszami,  m.in.  na  rzecz pogłębienia 
procesów integracji społecznej. 
- nabycia kompetencji społecznych, niezbędnych do aktywnego uczestniczenia w życiu 
społecznym. 

2 SCIEŻKI W 

PROGRAMIE 

2 RODZAJE 

GRANTÓW 

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.  
 
Małe granty: 

 minimalna kwota grantu: 6000 EUR, 

 maksymalna kwota grantu: 23 000 EUR, 

 czas realizacji: od 6 do 18 miesięcy, 

 wkład własny: nieobowiązkowy, 

 dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia 
naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku), 

 konieczność  wykazania  w  zespole  realizującym    przynajmniej    jednej    osoby    z 
doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym, 

 możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z 
Państw-Darczyńców: do 3450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu), 

 możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: 
do 5  060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu 

Duże granty: 

 minimalna kwota grantu: 23001 EUR, 

 maksymalna kwota grantu: 84000 EUR, 

 czas realizacji: od 12 do 24 miesięcy, 

 wkład własny: nieobowiązkowy, 

 dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia 
naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku), 

 wymóg wobec Wnioskodawcy  wykazania  doświadczenia w  realizacji  przynajmniej  3 
projektów  w  wybranym  obszarze  tematycznym  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat 
(zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z grantu – rozliczonych do 
terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku), 

 możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z 
Państw-Darczyńców: do 12600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu), 

 możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: 
do 18480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu). 
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WKŁAD WŁASNY 
NIEWYMAGANY 

WKŁAD WŁASNY 

 Grantobiorcy nie są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego. To rozwiązanie  
stanowi  zmianę  w  stosunku  do  pierwotnych  zasad  obowiązujących w Programie.  

 Ze względu na skutki pandemii COVID-19 Biuro Mechanizmów Finansowych oraz 
Operator zdecydowali o rezygnacji z wymogu posiadania wkładu własnego. Jeśli 
jednak we wniosku zostanie wykazany wkład własny, to niezależnie od wysokości 
grantu może  być  on  wniesiony  jako  wkład  niefinansowy  (tylko w     postaci     pracy     
wolontariuszy/wolontariuszek) i/lub finansowy.  

 UWAGA:  Wkład  własny  należy  wykazać  proporcjonalnie  we  wszystkich  pozycjach 
budżetowych. 

LIMITY WNIOSKÓW W  ramach  Programu  Aktywni  Obywatele  – Fundusz  Regionalny  w  pierwszym  
konkursie  grantowym w 2021 roku każdy uprawniony podmiot może: 
- złożyć  1  wniosek  samodzielnie  lub  jako  lider, w  przypadku  wniosku  z  Partnerem/ 
Partnerami; 
- występować jako Partner w dowolnej liczbie projektów, o ile nie składa samodzielnie wniosku 
lub nie jest liderem wniosku partnerskiego – w ramach jednego konkursu ta sama organizacja 
może złożyć tylko jeden wniosek jako Wnioskodawca/lider i być Partnerem tylko w jednym 
wniosku złożonym przez innego lidera. 
Otrzymanie grantu w pierwszym konkursie nie wyklucza udziału w kolejnych konkursach 

SYSTEM SKŁADANIA 

WNIOSKÓW 

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym systemie naboru wniosków i 
zarządzaniaprojektami, zwanym dalej Generatorem, dostępnym na stronie: 
http://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/. 
 

Więcej informacji o 

programie 

Informacja ba stronie programu: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zloz-wniosek-i-
uzyskaj-dofinansowanie-w-pierwszym-konkursie-grantowym/ 
 
ogłoszenie konkursowe: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wp-
content/uploads/2021/03/17.03_Zaproszenie_1_konkurs_grantowy_AOFR.pdf 
 
Generator wniosków: https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/ 
 

POZYSKANIE 

PARTNERA 

POLSKIEGO ORAZ Z 

KRAJU 

DARCZYŃCÓW 

W przypadku chęci pozyskania sprawdzonego partnera z Norwegii czy rozszerzenia zdolności 
konsorcjum projektowego - Stowarzyszenie Gmin RP Euroegion Bałtyk służy pomocą i 
kontaktami.  
 
Jesteśmy otwarci również na tworzenie wielostronnych konsorcjów projektowych 
 
W przypadku zainteresowania i chęci aplikowania służymy pomocą! 
 
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami STG ERB: 
Paulina Lider-Żuchowska - paulina.lieder@euroregionbaltic.eu  
Marcin Żuchowski – zuchowski@eurobalt.org.pl  
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