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Źródła finansowania  

  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 Program LIFE 

 Działania LEADER w ramach PROW 2014-2020 

 Regionalny Program Operacyjny 2014-2020  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Małe granty – Fundusz dla przyrody 

 Działania edukacyjne FIO, ASOS, 

 Środki samorządów 

  

 Inne np. konkurs Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – www.klimat.fdpa.org.pl  

http://www.klimat.fdpa.org.pl/


POIŚ 2014-2020 
 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu 

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 
na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 

Typy projektów: 

•  2.  Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód (renaturyzacja cieków  
wodnych, mokradeł, torfowisk, przywracanie ciągłości ekologicznej cieków, rozbiórka wałów 
przeciwpowodziowych, poprawa stanu wód w zbiornikach wodnych i jeziorach) 

• 3. Wsparcie ponadregionalnych systemów małej retencji (ponadwojewódzkich) (odbudowa, 
modernizacja i małych urządzeń piętrzących do nawodnień i  spowolnienia odpływu wód, 
renaturyzacji siedlisk podmokłych, adaptacja istniejących systemów melioracyjnych do 
pełnienia funkcji retencyjnych) 

• 4. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do    
zmniejszenia skutków powodzi i suszy (projekty z Master Planów dla dorzeczy/zbiorniki 
suche,   kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe)  

 

 

 



•  5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich  

• 10. Działania informacyjno – edukacyjne w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich 

 Beneficjenci: 

- j.s.t. oraz ich związki, LP, RZGW, KZGW, IMiGW, WiOŚ, GiOS, MŚ, KGPSR 

Działanie 2.4 - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 

Typy projektów: 

• 1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 

a) Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i 
siedlisk przyrodniczych (poprawa warunków hydrologicznych w siedliskach/ zmniejszenie 
presji na gatunki i siedliska) 

      2. Rozwój zielonej infrastruktury: 

a) Drożność korytarzy ekologicznych o zasięgu lokalnym i regionalnym 

b) Drożność korytarzy ekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym 

• 5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i 
efektywnego wykorzystania jego zasobów 

b) budowanie potencjału i integracja grup wywierających największy wpływ na ochronę 
przyrody 

c) edukacja społeczności obszarów chronionych w tym Natury 2000 

 



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 

Program: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 

Cel programu: 

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń 
naturalnych (zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie 
Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 
perspektywą do roku 2030”) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich 
skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem. 

Zakres szczegółowy:  

Część 1: Dostosowanie do zmian klimatu 

Rodzaje przedsięwzięć 

W ramach przedmiotowej części programu finansowane są działania o charakterze 
prewencyjnym, służące adaptacji do zmian klimatu, zgodnie z założeniami 
„Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, 

 

 



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 

Program: POIiŚ 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

 

 30 września br. rozpocznie się i potrwa do 28 lutego 2017 r. kolejny, III nabór wniosków o 
dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach”. W konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego i 
ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 
własnych JST. 

 Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie dwóch typów projektów dotyczących gospodarki wodno-
ściekowej. W pierwszym przypadku realizowanych w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 
RLM rzeczywistych wskazanej w Aktualizacji Master Planu, a w województwie mazowieckiem 
również w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM. W obydwu rodzajach przedsięwzięć 
wielkość RLM musi być ujęta w rozporządzeniu właściwego wojewody lub w uchwale sejmiku 
województwa w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

 Wspierane będą projekty dotyczące: budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków; 
zagospodarowania osadów ściekowych obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania oraz 
budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (w tym także kanalizacji ogólnospławnej 
na sanitarną i deszczową). Ponadto, w przypadku projektów obejmujących powyższe inwestycje 
istnieje możliwość realizacji w ograniczonym zakresie (do 25% wartości całkowitej projektu) 
inwestycji służących aglomeracji objętej przedsięwzięciem, dotyczących systemów zaopatrzenia w 
wodę, a także budowy kanalizacji deszczowej. W ramach projektu kwalifikowane będzie również 
efektywne zarządzanie siecią – poprzez wdrożenie tzw. inteligentnych systemów zarządzania 
sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową.  

 Poziom dofinasowania NFOS i GW 85 % 

 

 

 



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 

Program Edukacja ekologiczna 

Cele programu: 

Cel ogólny: 
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie 
zasad zrównoważonego rozwoju. 
 
Cele szczegółowe:  
1) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 
2) Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży; 
3) Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju. 

Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/  

Program: Inicjatywy obywatelskie 

Cel programu: 
Poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. 

Cele szczegółowe:  

 rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie i wspieranie lokalnych 
partnerstw; 

 uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego; 

 usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym. 
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LIFE 

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony 

wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i 

klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego 

prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także 

identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 

środowiska w tym przyrody. 



W ramach obecnej perspektywy podobnych do tych w ubiegłych perspektywach Programu LIFE, 

również projektów zintegrowanych oraz pomocy technicznej. 

Projekty tradycyjne są projektami tożsamymi do projektów, które dotychczas mogły uzyskać 

finansowanie ze środków Komisji Europejskiej. Ich głównym celem jest rozwiązanie, bądź 

przyczynienie się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu środowiskowego. Projekty muszą 

wpisywać się w zakres programu i jednocześnie spełniać odpowiednio warunek projektu 

demonstracyjnego, pilotażowego, dotyczącego najlepszych praktyk, czy informacyjnego w 

zależności od wybranego obszaru tematycznego. 

Poniżej przedstawiono powiązania obszarów priorytetowych z typami projektów tradycyjnych: 

Podprogram Obszary priorytetowe Typy projektów (tradycyjnych) 

  

 

  

Podprogram na rzecz środowiska 

  

Ochrona środowiska 

i efektywne gospodarowanie zasobami 

• projekt demonstracyjne 

• projekty pilotażowe 

Przyroda i różnorodność biologiczna 

• projekty dotyczące najlepszych praktyk 

• projekt demonstracyjne 

• projekty pilotażowe 

Zarządzanie i informacja 

w zakresie środowiska 

• projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia 

świadomości i rozpowszechniania informacj 

 

  

Podprogram na 

rzecz klimatu 

  

Ograniczenie wpływu człowieka na klimat * 

• projekty dotyczące najlepszych praktyk 

• projekt demonstracyjne 

• projekty pilotażowe 

Dostosowanie się do skutków zmian klimatu 

• projekty dotyczące najlepszych praktyk 

• projekt demonstracyjne 

• projekty pilotażowe 

Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu 
• projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia 

świadomości i rozpowszechniania informacji 



Zgodnie z dokumentami programowymi LIFE Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze 

środków Komisji Europejskiej na realizację projektów w wysokości standardowo do 60% kosztów 

kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom 

priorytetowym do 75%. 

Możliwy poziom dofinansowania przedstawia tabela poniżej. 

Typ projektu 
2014-2017 

I Wieloletni Program Prac 

2018-2020 

II Wieloletni Program Prac 

Projekty podprogramu na 

rzecz środowiska 
60% 55% 

w tym dotyczące gatunków 

i siedlisk priorytetowych 
75% 75% 

Projekty podprogramu na 

rzecz klimatu 
60% 55% 

Projekty zintegrowane, 

projekty przygotowawcze 
60% 60% 



Regionalny Program Operacyjny dla 

Województwa Lubelskiego 2014-2020 

 Oś PIORYTETOWA 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów: 

 Działanie 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne: 

 Zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów OSP, niezbędnego do 
prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i 
usuwania awarii 

  Działanie 6.2 Mała retencja: 

  Projekty w zakresie małej retencji wpisujące się w kompleksową realizację zadań dot. 
danej zlewni: roboty związane z urządzeniami przeciwpowodziowymi, renaturyzacja 
cieków wodnych, zbiorniki retencyjne 

 



 Typy beneficjentów:  

- J.s.t, związki i stowarzyszenia j.s.t. 

-  Jednostki organizacyjne j.s.t. posiadające osobowość prawną 

- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – działanie 6.1 

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne – działanie 6.2 

 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 85 %  

 Termin naborów: 

- 2016 

 

 

 



Regionalny Program Operacyjny dla 

Województwa Lubelskiego 2014-2020 

 Oś PIORYTETOWA 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego: 

 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

  Ochrona i zachowanie zabytkowych parków i ogrodów 

  Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp  do 
miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie np. infrastruktura wokół zbiorników 
wodnych 

  Działanie 7.2  Ochrona różnorodności przyrodniczej: 

  Zachowanie gatunków i siedlisk umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie 
obszarów Natura 2000 

 Odbudowa zdegradowanych siedlisk, przywracanie właściwych stosunków wodnych 
siedlisk wodno-błotnych 

 Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przyrodniczej 

 Kampanie informacyjne i promocyjne  dotyczące promocji bioróżnorodności 

 Projekty dotyczące zwiększenia zieleni w miastach 



 

 Typy beneficjentów 7.1  

- J.s.t. i ich związki i stowarzyszenia  

- Jednostki organizacyjne j.s.t. 

- Parki Narodowe i Krajobrazowe 

- PGL Lasy Państwowe i jednostki organizacyjne 

- Organizacje pozarządowe 

- Spółki prawa handlowego w których udziały mają j.s.t 

- Podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego 

- Kościoły i związki wyznaniowe 

- Jednostki sektora finansów publicznych w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki 

 Typy beneficjentów 7.2: 

-  J.s.t. i ich związki i stowarzyszenia  

- Jednostki organizacyjne j.s.t. 

- Parki Narodowe i Krajobrazowe 

- PGL Lasy Państwowe i jednostki organizacyjne 

- RDOŚ, jednostki naukowe, Szkoły wyższe, Instytucje Oświatowe, Ośrodki edukacji ekologicznej  

- Jednostki sektora finansów publicznych w sferze ochrony środowiska 

 



Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 Edukacja Ekologiczna: 

 Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia mogą dotyczyć: 
- dodatkowej /pozaprogramowej/ edukacji ekologicznej prowadzonej w 
przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz 
wyższych, 
- edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wykładów, prelekcji, 
przedsięwzięć artystycznych i konkursów, 
- wydawania publikacji o tematyce ekologicznej, 
- innych form propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska i 
możliwościach jego poprawy 

 Wnioskodawcy: j.s.t, szkoły wszystkich poziomów nauczania, instytucje 
naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe, państwowe instytucje i urzędy 
statutowo działające na rzecz ochrony środowiska 

 Termin naboru – 30.09.2016 

 



Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 Wspieranie działań służących realizacji celów: Dyrektywy 2000/60/WE (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej), Dyrektywy 
91/271/EWG (tzw. Dyrektywy Ściekowej) oraz Dyrektywy 2007/60/WE (tzw. Dyrektywy Powodziowej) poprzez: 

 budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z Krajowym 
Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

 porządkowanie gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków, 

 budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 poprawę zaopatrzenia w wodę pitną, w tym: budowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę i 
modernizację sieci wodociągowych,  

 realizację programu małej retencji, programu gospodarki wodnej województwa lubelskiego oraz  programu 
ochrony przed suszą, 

 kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, w tym Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, 

 realizację zadań wynikających z  Programu wodno-środowiskowego kraju, 

 realizację zadań i celów  związanych z wdrażaniem Dyrektywy Powodziowej wraz 
z zarządzaniem ryzykiem powodziowym, 

 rewitalizację systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna, 

 współpracę przygraniczną w zakresie ochrony jakości wód w zlewni rzeki Bug. 

 Wojewódzki Fundusz w Lublinie podejmuje również działania związane z absorpcją środków unijnych w zakresie 
inwestycji ochrony środowiska na Lubelszczyźnie. Wojewódzki Fundusz w Lublinie jest Instytucją Wdrażającą dla 
dwóch osi priorytetowych: wodno-ściekowej oraz odpadowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
dla projektów  z terenu województwa lubelskiego o wartości do 25 mln euro 

 



Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 Przedsięwzięcia służące ochronie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz 
zmierzające do zachowania cennych zasobów środowiskowych: 

 wykonywanie zabiegów czynnej ochrony przyrody na terenach obszarów Natura 2000, parków 
narodowych oraz rezerwatów przyrody w województwie lubelskim, 

 opracowywanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i 
rezerwatów przyrody, 

 realizacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, 

 monitoring siedlisk przyrodniczych, gatunków fauny i flory w województwie lubelskim oraz 
ocena efektów prowadzonych działań ochronnych, 

 zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, zagrażających gatunkom rodzimym lub siedliskom 
przyrodniczym, 

 rewaloryzacja zieleni w parkach będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 prace leczniczo pielęgnacyjne drzew ze szczególnym uwzględnieniem pomników 
przyrody, 

 urządzanie nowych terenów zieleni i zadrzewienia, 

 ochrona zasobów leśnych województwa. 

 



PROW 2014-2020 działania LEADER 

 Program LEADER - mieszkańcy danego obszaru mogą sami decydować o tym, jakie 

pomysły i przedsięwzięcia będą realizowane w ramach środków otrzymanych z Unii 

Europejskiej.  

 Włączając się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju określają problemy, potrzeby 

lokalnego środowiska i wskazują zadania, które w ich opinii powinny być zrealizowane. 

W ten sposób formułowane są cele i działania, które wpisane zostają do Lokalnej 

Strategii Rozwoju, a ich realizacja może zostać sfinansowana ze środków PROW 2014-

2020. 

  Operacje realizowane w ramach LSR powinny wykorzystywać lokalne zasoby np.: 

lokalne dziedzictwo, potencjał mieszkańców, miejscową infrastrukturę, surowce, 

lokalizację (położenie geograficzne) oraz powinny być w stosunku do siebie 

komplementarne i w sposób bezpośredni przyczyniać się do realizacji celów 

określonych w LSR.  

 Projekty grantowe (zwane „parasolowymi“) to projekty składające się z szeregu 

grantów (małych projektów), których realizatorami są organizacje/osoby działające na 

obszarze objętym LSR. Organizatorem projektu grantowego jest LGD, która ogłasza 

konkursy, przekazuje środki i rozlicza grantobiorców realizujących „małe projekty“.   



Fundusz dla przyrody – małe granty  

Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony 
przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków.  
W 2016 roku preferowane będą projekty skupiające się na ochronie gatunków 
rzadkich i ginących. Ważnym kryterium w wyborze projektów będzie wybór 
gatunków roślin lub zwierząt z czerwonych ksiąg lub list. Podstawą będą Polska 
Czerwona Księga Roślin oraz Polska Czerwona Księga Kręgowców i Bezkręgowców. 

  
 Premiowane będą działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną 
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. 
Zaplanowane działania muszą być adekwatne w stosunku do zdiagnozowanych 
potrzeb (w tym np. warunków terenowych, potrzeb ochronnych gatunków, 
siedlisk lub ekosystemów).  

Fundusz wspiera programy, które w znaczący sposób przyczyniają się do 
ratowania gatunków szczególnie narażonych na zanikanie. Istnieje możliwość 
wsparcia realizowanych już programów, zwłaszcza tych stawiających na 
rozwiązania systemowe i modelowe problemu ginięcia gatunków. 

Konkurs prowadzi Fundacja Przyrodnicza Pro Natura 

Źródło: http://www.funduszdlaprzyrody.org/#aktualnosci  

http://www.funduszdlaprzyrody.org/
http://www.funduszdlaprzyrody.org/
http://www.funduszdlaprzyrody.org/


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 

Cele szczegółowe: 

 Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych. 

 Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. 

 Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 

 Wzmocnienie potencjału III sektora. 

 

Priorytet 1. Małe inicjatywy  

Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w 
realizacji oddolnych inicjatyw.  

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo 

Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im 
możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.   

Priorytet 3. Aktywni obywatele 

Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w 
sprawach publicznych. 

Składane oferty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie 
publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot 
oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. 

 



Rządowy Program Aktywności Społecznej 

Osób Starszych 

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz 

zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności 

społecznej. 

Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów:  

 edukacja osób starszych,  

 aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,  

 partycypacja społeczna osób starszych 

 usługi społeczne dla osób starszych 

W konkursie są promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości 

oferty edukacyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu 

partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w 

kształtowaniu polityki publicznej.  



Samorządy – małe dotacje 

Formuła małych grantów to uproszczony model zlecenia realizacji zadań 

publicznych organizacji pozarządowej. Podstawowa różnica w stosunku do 

podstawowej procedury kontraktowania realizacji zadań publicznych polega na 

odstąpieniu od konkursowego trybu przyznawania dotacji oraz wprowadzeniu 

limitu kwotowego grantu (10 000 zł) oraz czasowego realizacji zadań (nie dłużej 

niż 90 dni).  



Samorządy – małe dotacje 

Ponadto przyznanie małego grantu jest dopuszczalne tylko na wniosek organizacji 

pozarządowej – nie jest możliwe z inicjatywy własnej organu administracji 

samorządowej. Wysokość środków przyznawanych w ramach małych grantów 

przez dany samorząd nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku 

budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Więcej informacji: 

http://poradnik.ngo.pl/otwarte_konkursy_ofert  

http://poradnik.ngo.pl/wspolpraca_z_administracja 

 

http://poradnik.ngo.pl/otwarte_konkursy_ofert
http://poradnik.ngo.pl/wspolpraca_z_administracja


Samorządy - inicjatywa lokalna 

Inicjatywa lokalna polega na realizacji określonych zadań na wniosek grupy 

mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (przeważnie gminy) i z ich 

udziałem. Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub 

bezpośrednio mogą zwrócić się do władz lokalnych o realizację określonego 

zadania publicznego, np. remontu dróg, chodników, placów zabaw, parków czy 

innych przestrzeni publicznych. Inicjatywa lokalna może dotyczyć również 

działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych czy nakierowanych na ochronę 

przyrody lub ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 Podstawa prawna: art. 19b-19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 



Fundusz sołecki  
Fundusz sołecki – środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia 
mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 
301)[1], która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując Ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 
kwietnia 2009 roku 

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. 
Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała 
zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku 
poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu 
sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: 

 służyć poprawie życia mieszkańców 

 należeć do zadań własnych gminy 

 być zgodne ze strategią rozwoju gminy 

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać: 

 wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa; 

 oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć; 

 koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa; 

 uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do 
poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa. 

Wniosek ponadto musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku na rok następny). Jeśli wójt uzna, że 

wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa. 

Sołtys może w ciągu 7 dni podtrzymać wniosek sołectwa. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o 

włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Przedsięwzięcia finansowane ze środków 

funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w 

oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_gminy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_so%C5%82ecki
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