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EDUKACJA 

źródło 
dofinansowania 

Zakres projektu w ramach dotacji Kto może składać 
wniosek 

Termin  
 

Środki krajowe 

NFOŚ Dotacje w zakresie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkoły  

Fundacja PGE  
 
 

 

Projekty spójne ze strategią PGE w szczególności: 
- nauka i edukacja 
- lecznictwo i ochrona zdrowia 
- pomoc społeczna  
- sport dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych 
- ekologia  

m.in. szkoły, organizacje 
pozarządowe, OPS 

 
Nabór ciągły 
(rozpatrzenie 
wniosku trwa ok. 
4 tygodnie) 

Fundacja 
Kronenberga 

przy Citi 
Handlowy 

innowacje w edukacji, 
- edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, 
- dziedzictwo kulturowe, 
- twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, 
- priorytety ochrony zdrowia, 
- polityka społeczna.  

fundacje, 
stowarzyszenie, uczelnie 
wyższe, szkoły, dom 
kultury, biblioteki, 
jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Nabór ciągły 
 
kronenberg.org.pl
. 

Fundacja AVIVA Do konkursu można zgłaszać pomysły na realizację różnorodnych 
lokalnych inicjatyw społecznych, takich jak  np. budowa placu zabaw, 
wyposażenie świetlicy czy pracowni komputerowej.  

osoby indywidualne, 
grupy nieformalne ( np. 
Rada Rodziców), organi-
zacje pozarządowe, jed-
nostki samorządowe (np. 
świetlice, przedszkola, 
szkoły), gminy 

 
Dotacja 50 000 zł  

Czekamy na 
ogłoszenie 
konkursu 

Darowizna 
Polskiej Spółki 
Gazownictwa 

Projekty związane  z : 
- wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi 
- sportem i zdrowym trybem życia 
- ekologią i ochroną środowiska 
- sprawami społecznymi 
- kulturą i sztuk 

Szkoły, organizacje 
pozarządowe 

Nabór ciągły  - 
złożenie wniosku 
minimum 2 mie-
siące prze rozpo-
częciem planowa-
nych działań; 
Wniosek do edycji 
na stronie 
www.psgaz/daro
wizny 

Fundacja PGE 
 
 
 

 

Projekty spójne ze strategią PGE w szczególności: 
- nauka i edukacja 
- lecznictwo i ochrona zdrowia 
- pomoc społeczna  
- sport dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych 
- ekologia 

m.in. szkoły, organizacje 
pozarządowe, OPS 

Nabór ciągły 
(rozpatrzenie 
wniosku trwa ok. 
4 tygodnie)  

Bank Młodych 
Mistrzów 
Sportu 
 
Santander bank 

Celem programu jest krzewienie idei sportowej rywalizacji oraz zasad 
fair play, w Polsce i poza jej granicami. Największe szanse na dofinan-
sowanie będą miały projekty związane ze sportem, promujące młode 
talenty w różnych zespołowych dyscyplinach sportowych. 

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać: 10 000 zł. 
Dofinansowywane działania: 
- drużynowe zawody sportowe 
- olimpiady, paraolimpiady 
- turnieje sportowe 
Dzieci i młodzież pomiędzy 10. a 26. rokiem życia. 

Instytucje lub 
organizacje społeczne 
posiadające osobowość 
prawną. Wnioski 
powinny być składane 
poprzez aplikację na 
stronie internetowej. 

Nabór 
zakończony 18 
marca następny 
prawdopodobnie 
za rok 

Fundacja 
Ekonomiczna 
Dzieci BGK im. 
J.K. Steczkow-
skiego konkurs 
„Małe Miasto” 

Projekty prowadzące do świadomości ekonomicznej dzieci od 8 do 
12 lat 

Organizacje pozarządo-
we we współpracy z jst ( 

z miast od 25 tys 
mieszkańców do 100 tys. 

mieszkańców ) 

 
Termin składania 
wniosków do 31 
marca  

http://www.kronenberg.org.pl/
http://www.kronenberg.org.pl/
http://www.psgaz/darowizny
http://www.psgaz/darowizny
http://granty.fundacja.bzwbk.pl/
http://granty.fundacja.bzwbk.pl/
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Fundacja 
Edukacyjna DLA 
DEMOKRACJI 

https://fed.org.pl/projekty/  np. RITA   

Fundacja 
Orange 

Program edukacyjny rozwijający kompetencje cyfrowe, 
przeznaczony dla świetlic szkół podstawowych (klasy 1-3)  
-rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej; 
- budowanie społeczności wychowawców świetlic; 
- upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii; 
- angażowanie rodziców w proces edukacji cyfrowej dzieci; 
- doposażenie świetlic szkolnych w materiały edukacyjne. 

szkoły Czekamy na 
termin 

Fundacja 
ORANGE Super 
koderzy 

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, 
którego kluczowym elementem jest nauka programowania. 

Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9–14 lat. 
W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw 
robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale 
również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego czy muzyki.  

Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do wyboru jedną z dwunas-
tu ścieżek tematycznych, z których każda zawiera materiały dydaktyczne 
na co najmniej dwanaście lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą 
programową. Podczas spotkań przyszli #SuperKoderzy uczą się progra-
mowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają 
też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być 
może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania 
zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!   

Szkoła otrzymuje grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej 
ścieżki. Dodatkowo Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z 
każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotowuje ich do 
przeprowadzenia zajęć, oraz wsparcie doświadczonych edukatorów 
przez cały czas trwania projektu 

szkoły Rekrutacja w 
2019 roku 

zakończyła się w 
maju 

  

 

 

Polsko- 
Amerykańska 
Fundacja 
Wolności 
program 
Równać Szanse 

Uczestnikami zgłaszanych projektów mają być młodzi ludzie w wieku 
od 13 do 19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 
oraz uczniów szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 
20 000 mieszkańców). Cykliczne działania powinny obejmować grupę 
co najmniej 20 uczestników przez okres 15 miesięcy. 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy ma za zadanie wesprzeć finansowo 
oraz merytoryczne projekty, które przyczynią się do rozwoju klu-
czowych umiejętności młodych ludzi, m.in.:   skutecznego planowania 
i określania celów oraz ich realizacji, wykorzystania dostępnych 
zasobów, dostrzegania walorów i ograniczeń własnego środowiska, 
własnych mocnych i słabych stron, współpracy w grupie, nawiązywa-
nia relacji z ludźmi i instytucjami, publicznego prezentowania swoich 
pomysłów i dokonań 

miejskie i gminne domy 
kultury oraz biblioteki z 
terenów wiejskich i 
małych miast, które 
otrzymały co najmniej 
jedną dotację w Regio-
nalnym Konkursie 
Grantowym Programu 
"Równać Szanse” od 
2007 roku - organizacje 
pozarządowe mające 
siedzibę i działające na 
terenie miejscowości do 
20 000 mieszkańców;.  

 
 
 
marzec/ konkurs 
powtarzany co 

roku 

Fundacja 
Kronenberga 

City Handlowy 

innowacje w edukacji, 
- edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, 
- dziedzictwo kulturowe, 
- twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, 
- priorytety ochrony zdrowia, 
- polityka społeczna.  

fundacje, 
stowarzyszenie, uczelnie 
wyższe, szkoły, dom 
kultury, biblioteki, 
jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Nabór ciągły 
 
kronenberg.org.pl
. 

https://fed.org.pl/projekty/
http://www.kronenberg.org.pl/
http://www.kronenberg.org.pl/
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Ministerstwo 
Edukacji 

Narodowej 

Polsko-
Niemiecka 
Współpraca 
Młodzieży 

 

Dotacje PNWM współfinansują projekty, których celem jest integ-
racja młodzieży z Polski i Niemiec oraz – w przypadku projektów 
trójstronnych – z krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji.  
Są Państwo nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i 
chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne przedstawienie 
teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z 
Polski i teraz młodzi piłkarze planują ją odwiedzić, zorganizować 
wspólne treningi i rozegrać turniej? 

Rodzaje projektów dotowanych przez PNWM: 

- Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana szkolna , 

- Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży/wymiana pozaszkolna,  

- Projekty dla uczestników z trzech krajów,  

- Projekty w kraju trzecim,  

- Podróże do miejsc pamięci,  

- Seminaria specjalistyczne dla organizatorów wymiany,  

- Praktyki w kraju sąsiada, 

- Publikacje. 

Szkoły  
Nabór ciągły 

Fundacja PZU 
 

Z FUNDACJĄ 
PZU PO 

LEKCJACH 

Wzbogacenie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych 
miastach" - konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji poza-
rządowych, prowadzących działania edukacyjne w miejscowoś-
ciach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.  

Cele: 

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obsza-
rach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). 
Fundacja szuka pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości 
świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie 
standardów nauczania  

Organizacje 
pozarządowe,  kluby 
sportowe 

Prawdopodobnie 
czerwiec (projekt 
musi się rozpo-

cząć we wrześniu) 

Fundacja PZU Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy 
PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społeczne-
go. Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, 
wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych 
względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr 
kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. „Blisko ludzi i ich potrzeb” – to 
nasze motto. Realizujemy je wspierając strategiczne dla nas 
obszary:  

• edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących 
szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju 
intelektualnego, zawodowego i kulturalnego dzieci i młodzieży;  

• kulturę i historię – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń 
artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o polskiej 
historii, kulturze, literaturze i sztuce oraz promowania wartości 
takich jak: polskość, tożsamość, patriotyzm;  

• zdrowie i pomoc społeczną – poprzez promowanie zdrowego 
stylu życia oraz wsparcie organizacji i osób fizycznych, m. in. w 
zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu 
sprzętu medycznego albo leków;  

• bezpieczeństwo – poprzez programy edukacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz aktywizację społeczności 
lokalnej do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie; 

 

  

Organizacje 
pozarządowe 

Nabór ciągły 

https://www.pnwm.org/dotacje/projekty-wymiany-mlodziezy/wymiana-szkolna/
https://www.pnwm.org/dotacje/projekty-wymiany-mlodziezy/wymiana-pozaszkolna/
https://www.pnwm.org/dotacje/trojstronne-projekty-wymiany-mlodziezy/
https://www.pnwm.org/dotacje/projekty-w-kraju-trzecim/
https://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/
https://www.pnwm.org/dotacje/programy-specjalistyczne-dla-organizatorow-wymiany/
https://www.pnwm.org/dotacje/praktyki-w-kraju-sasiada/
https://www.pnwm.org/dotacje/inne-sposoby-dofinansowania/
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English 
Teaching 
Program 
 
 
Polsko-
Amerykańska 
Fundacja 
Wolności 
 

Dotacje na rozwój programów nauczania języka angielskiego poza 
regularnymi zajęciami szkolnymi.  
Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i mło-
dzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem 
języka angielskiego na terenach wiejskich.  
Dofinansowane działania 
Dotacja może być przyznana na inicjatywy, które: 
- są nastawione na umożliwienie aktywnego kontaktu dzieci i mło-
dzieży z „żywym” językiem angielskim - poza regularnymi zajęciami 
szkolnymi, bez stosowania systemu ocen i "szkolnej ławki", 
- angażują "native speaker’ów" 
- umożliwiają nauczycielom zastosowanie sprawdzonych i skutecz-
nych metod dydaktycznych, w tym tzw. "aktywnych metod 
nauczania" 
- wykorzystują w nauczaniu języka obcego TIK (Techniki 
Informacyjno-Komunikacyjne) – programy komputerowe, Internet, 
multimedia i inne nowoczesne techniki komunikacji. 

 
szkoły 

 
Nabór ciągły 

mBank Może to być matematyczny konkurs lub specjalne lekcje matema-
tyki, na których pokażesz uczniom ciekawsze oblicze tej nauki. Jeśli 
potrzebujesz pieniędzy na jego realizację, skorzystaj z dotacji 
Fundacji mBanku. 

• Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na 
projekty z zakresu edukacji matematycznej i 
okołomatematycznej. 

• Każdy projekt możemy dofinansować maksymalnie 
trzykrotnie. 

• Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w 
momencie złożenia wniosku. 

• Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, 
raz w miesiącu. Nie ma więc znaczenia, kiedy pomysł przyj-
dzie Ci do głowy – zawsze możesz się zgłosić po dotację. 

szkoły Nabór ciągły 

Mpotęga 
mbank 

Masz pomysł, jak pokazać matematykę w ciekawy sposób? Świetnie! 
Bo my mamy pieniądze, dzięki którym to zrobisz! To proste: Ty 
wypełniasz wniosek, a my spośród wszystkich zgłoszeń wybieramy 
najciekawsze projekty, które dofinansujemy. 

mPotęga w skrócie: 

To nasz główny program grantowy. Chcemy nim zachęcić nauczycieli, 
rodziców i pasjonatów matematyki do kreatywności. Liczymy, że to 
odczaruje dzieciom i młodzieży matematykę i zachęci do zgłębiania 
tej nauki. 

Granty od 2 do 8 tys. zł 

Na pomysły skierowane do uczniów co najmniej 4. klasy szkoły pod-
stawowej - nieszablonowe projekty pokazujące ciekawą stronę 
matematyki 

Szkoły, grupy 
nieformalne, NGO 

maj 

 


