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Zaproszenie do składania wniosków o mini dotację w ramach  

projektu Zrównoważona Europa dla Wszystkich 

I. O projekcie Zrównoważona Europa dla Wszystkich  

Projekt "Zrównoważona Europa dla Wszystkich" to 3-letni program finansowany z funduszy UE z 

Programu Edukacji na rzecz Rozwoju i Podnoszenia Świadomości Dyrekcji Generalnej Komisji 

Europejskiej ds. Rozwoju i Współpracy. Łączy on wiedzę i doświadczenie 25 partnerów z 14 

krajów UE i świata. Tak skonstruowany projekt odpowiada potrzebom na rzecz 

partycypacyjnego i zgodnego z prawem wdrażania Agendy 2030 oraz konieczności globalnych, 

holistycznych i zintegrowanych działań, na poziomie globalnym i lokalnym. Jego celem jest 

propagowanie ambitnej realizacji celów Agendy 2030 przez UE i w UE. Działania projektu kładą 

duży nacisk na przyśpieszenie wdrażania celów Agendy 2030 poprzez rządy UE.  

Realizacja Projektu „Zrównoważona Europa dla Wszystkich”, ma również prowadzić do 

zwiększenia świadomości roli jaką obywatele UE i decydenci powinni odegrać w procesie 

tworzenia zrównoważonej przyszłości, przejścia na bardziej zrównoważony styl życia oraz 

rozwijania i promowania spójnych polityk. Poprzez wzmocnienie europejskiej sieci SDG Watch 

Europe, działania projektu mają zachęcać i wspierać krajowe koalicje społeczeństwa 

obywatelskiego we współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, który powinien być w 

centrum procesu decyzyjnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, jednym z kluczowych elementów projektu jest zapewnienie dotacji 

(system sub-przyznania) grupom oraz organizacjom i innym podmiotom społeczeństwa 

obywatelskiego działającym na poziomie lokalnym w celu wzmocnienia ich możliwości dzielenie 

się wiedzą i wymianą doświadczeń na temat wdrażania i monitorowania celów 

zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie świadomości na temat transformacyjnej roli, jaką 

SDG mogą mieć dla każdego obywatela UE i ich roli w promowaniu Agendy 2030. 

 W Polsce Projekt realizowany jest poprzez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju. 

 

Opis kampanii, czyli obecnych założeń i działań projektu 

Projekt promuje wszystkie 17 celów zrównoważonego rozwoju, odzwierciedlając ich wzajemne 

powiązania i współzależności poprzez różnorodne działania na poziomie europejskim, krajowym 

i lokalnym, ze szczególnym naciskiem na kampanie tematyczne dotyczące zwalczania 

nierówności, zrównoważonej żywności i rolnictwa, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, 

integracji w każdym przekrojowym zagadnieniu dotyczącym płci, migracji i zmian klimatu. 
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Pierwsza kampania „Walcząc z nierównościami” koncentruje się na przeciwdziałaniu 

nierównościom na różnych poziomach. Jest to wspólne przedsięwzięcie lokalnych, krajowych i 

europejskich podmiotów z 15 krajów, których celem jest podnoszenie świadomości i zachęcanie 

do zmian politycznych i społecznych w celu zwalczania nierówności i ubóstwa w Europie i poza 

nią. Kampania ta ma na celu wzmocnienie i promowanie społecznej, kulturalnej, ekonomicznej i 

politycznej integracji wszystkich - w szczególności kobiet, dzieci i mniejszości. Nadrzędny celem 

jest zapewnienie równych szans wszystkim poprzez propagowanie przekształcania polityk i 

praktyk dyskryminacyjnych w takie, które uwzględniają wszystkie bez elementów 

dyskryminacyjnych. Główny nacisk kładziony jest na politykę społeczną, edukacyjną, fiskalną, 

migracyjną, oraz ochrony środowiska.   

Kampania prowadzona w roku 2018 zwraca uwagę na nierówności w zakresie m.in. płci, 

wyznania, dostępu do zasobów naturalnych, edukacji. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 

jest szczególnie zainteresowana wsparciem grantów, które będą adresowały problemy 

nierówności w kontekście zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza zmian klimatu (m.in. w związku 

z COP24 w Katowicach). W 2018 roku Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizuje 

warsztaty dla organizacji pozarządowych, ekspertów, debaty on-line oraz raport i konferencję 

poświęcone następującym tematom przekrojowym:  

- sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej oraz obiegu zamkniętego 

- rozwój włączający społecznie 

- przejście do zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności 

- równość kobiet i mężczyzn oraz upodmiotowienie kobiet jako kluczowy zagadnienie dla 

wdrażania zrównoważonego rozwoju. 

II. Cele i tematyka działań, które mają być dofinasowane w ramach projektu „Zrównoważona 
Europa dla Wszystkich”.   
 
Celem działań organizacji ubiegających się o dotacje będzie zwielokrotnienie efektu budowania 

potencjału, podnoszenie świadomości obywateli, w tym szkół i studentów na temat celów 

zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi wyborów życiowych. Planowane działania przez 

ubiegających się o dotację powinno przyczynić się do:   

- wzmacniania i tworzenie platform wymiany wiedzy na temat wdrażania, monitorowania celów 

zrównoważonego rozwoju, 

- wzmocnienie związków podmiotów działających na rzecz promocji i wdrażania Agendy 2030, 

- podnoszenie świadomości i angażowanie obywateli w promowanie Agendy 2030. 
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Tematy wiodące:  

Proponowane działania powinny przyczyniać się do wzmocnienia ogólnoeuropejskiej oraz 

krajowej kampanii tematycznej "Walka z nierównościami", transformacji w kierunku osiągnięcia 

celów zrównoważonego rozwoju oraz docierania i angażowania obywateli UE w kierunku 

zrównoważonego, sprawiedliwego stylu życia opartego na technologiach niskoemisyjnych. 

III. Kryteria kwalifikacji 

Kto może ubiegać się o dotację? 

O dotację mogą ubiegać się tylko osoby prawne w tym: 

-  lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)  

-  stowarzyszenia studenckie, kluby, grupy inicjatyw obywatelskich 

Uwaga: Wnioskodawca może złożyć tylko jedną propozycję wniosku o dotację, musi działać na 

terenie Polski.  

INFORMACJE DODATKOWE:  

Czas trwania projektów 

Za dzień rozpoczęcia działań uważa się dzień podpisania umowy o przekazanie środków. 
Działania muszą zostać zakończone do 30 września 2018r. Sprawozdania z realizacji działań 
należy złożyć w terminie jednego miesiąca od zakończenia projektu. 

Wysokość dotacji: 

Dofinasowanie nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 1000 euro. 

Uwaga: W niniejszym zaproszeniu do składania wniosków przewidziano 3 granty o wartości 
max. 1000 euro. Należy pamiętać, że istnieje możliwość  składania wniosków w wysokości max. 
7000 euro. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
www.makeeuropesustainableforall.org. 

Mini-granty wypłacane są w 85% jako zaliczka na podstawie zatwierdzonego budżetu, a w 15% 
jako płatność końcowa po przedłożeniu rozliczenia finansowego i raportu końcowego.  

 

 

 

http://www.makeeuropesustainableforall.org/
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Tematyka: 

Działania muszą być zgodne z celami i priorytetami projektu „Zrównoważona Europa dla 
Wszystkich”, w szczególności z kampanią krajową promującą tematykę wyrównywania szans i 
walki z nierównościami. 
 
 
Lokalizacja: 
Działania muszą być prowadzone na terenie Polski.  
 
 

Działania, które mogą zostać dofinasowane: 

 - eventy 

- szkolenia i warsztaty  

- dyskusje panelowe 

- spotkania z politykami (warsztaty, debaty, wysłuchania obywatelskie)  

- działania edukacyjne (szkoły, uniwersytety itp.) 

- akcje uliczne 

- działania twórcze i kulturalne 

- publikacje (ulotki, produkcje audiowizualne itd.) 

Działania nie podlegające dofinasowaniu: 

• finansowe wsparcie osób fizycznych, które chcą uczestniczyć warsztatach, seminariach, 

konferencjach, kongresach; 

• stypendia  

• działania wspierające partie polityczne; 

• gromadzenie funduszy na inne przedsięwzięcia 

• zakup sprzętu np. sprzęt IT 

• działania dyskryminujące osoby lub grupy osób ze względu na płeć, orientację seksualną, 

przekonania religijne lub ich brak lub pochodzenie etniczne. 
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Koszty kwalifikowalne: 

Koszty muszą być bezpośrednio związane z realizacją działania. Preferowane będą projekty, 

gdzie fundusze będą wydatkowane w większości na realizację samego działania. Koszty 

pośrednie nie zostaną pokryte, podczas gdy koszty personelu bezpośrednio związane z 

projektem mogą zostać uwzględnione w proponowanym budżecie. 

III. Kryteria wyboru: 

Proces wyboru projektu, któremu zostanie przyznana dotacja będzie uwzględniał:  

- znaczenie w odniesieniu do celów projektu "Zrównoważona Europa dla Wszystkich" 

- zaangażowanie w tematykę rozwoju społecznego i wyrównywania szans 

- innowacyjność 

- znaczenie dla lokalnej społeczności  

- poziom zwiększenia świadomości obywateli na temat celów zrównoważonego rozwoju 

- zaangażowanie innych podmiotów (NGO, lokalnych władz) 

- trwałość uzyskanych rezultatów  

Priorytetowo będą traktowane organizacje pracujące na rzecz społeczności lokalnych oraz te, 

które uczestniczyły w działaniach realizowanych w ramach projektu "Zrównoważona Europa dla 

Wszystkich" na poziomie krajowym. 

Wnioski o dofinasowanie będą sprawdzane pod kątem zgodności z kryteriami 

kwalifikowalności. Komisja kwalifikacyjna oceni propozycje projektów zgodnie z siatką oceny. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizacji www.ine-isd.org.pl oraz 

www.eeb.org.  Skontaktujemy się tylko ze zwycięskimi projektami. 

V. Raportowanie: 

Beneficjenci dostarczą niezbędne sprawozdania (raporty merytoryczne i finansowe wraz z 

wymaganą dokumentacją zgodnie ze dostarczonymi wzorami) 

Komunikacja i promocja:  

Projekty, którym zostanie przyzna dotacja obowiązane są do informowaniu o źródłach 

dofinasowania. Informacja o dofinasowaniu musi znaleźć się na wszystkich materiałach 

powstałych w czasie trwania projektu. Muszą być one oznaczone logo Projektu głównego 

http://www.ine-isd.org.pl/
http://www.eeb.org/
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Zrównoważona Europa dla Wszystkich, Logo UE, oraz formułą Projekt realizowany jest przy 

finansowym wsparciu UE.  

Wytyczne dostępne są pod linkiem: 

(https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en.p

df). 

VI. Jak złożyć wniosek? 

Wniosek o dotację można przesłać pocztą e-mail wcześniej wypełniwszy formularz wniosku 

(patrz wzór w załączniku I) 

- Budżet (patrz wzór w załączniku II) 

Wniosek należy przesłać na adres email: minigranty@ine-isd.org.pl 

Termin składania wniosków: 

Wniosek należy złożyć  do dnia 6.05.2018 do godziny 24:00 czasu środkowoeuropejskiego. 

                    

V. HARMONOGRAM 

1. Termin składania wniosków: 6 maja2018r., godz. 24.00 czasu środkowoeuropejskiego 

2. Proces oceny i wyboru od 6 maja do 24 maja 2018 r. 

3. Komunikat w sprawie wyboru beneficjentów 35 maja 2018 r. 

4. Okres realizacji od czerwca 2018 r. do 31 października 2018 r. 

Raportowanie  

Raport z realizacji projektu musi być przesyłany w terminie jednego miesiąca po zakończeniu 

działań projektowych, najpóźniej do 30 listopada 2018 r. 

Więcej informacji:  

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 

Ul. Nabielaka 15 lok 1  

00-743 Warszawa   

Tel.:  22 851 04 02; 22 851 04 04  

Email.: kontakt@ine-isd.org.pl  
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