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Zwiększanie skuteczności 
uczenia się i nauczania 

Działania na rzecz 
bezpieczeństwa oraz zdrowia 

Zmniejszenie strat 
edukacyjnych 
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Prowadzenie badań

Wsparcie instytucjonalne

Przeciwdziałania izolacji 
społecznej



 
Podmioty uprawnione do udziału w 
konkursie 
 
▪ fundacje – działające na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach, zarejestrowane w KRS
▪ stowarzyszenia – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zarejestrowane w 
KRS
▪ stowarzyszenia zwykłe – działające na podstawie Ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, wpisane do 
ewidencji właściwego starosty



Odbiorcy działań
z małych miejscowości lub ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym:

▪ dzieci i młodzież w trakcie edukacji przedszkolnej, podstawowej i 
ponadpodstawowej, zarówno w edukacji pozaformalnej, jak i 
formalnej w tym również edukacji domowej; 
▪ dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z 
niepełnosprawnościami;
▪ dzieci i młodzież z rodzin uchodźczych i z doświadczeniem 
migracyjnym
▪ nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół, inne 
osoby zaangażowane w procesy wychowawcze i edukacyjne 
dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym
▪ rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
oraz młodzieży szkolnej. 



1 mln PLN

Maksymalna kwota 
dotacji - 40 000 zł
Wsparcie instytucjonalne 
– do 8 000 zł
Koszty administracyjne – 
do 15% dotacji
Wkład własny – nie 
wymagany



 Terminy

▪nabór do 18 marca 2022 r., do godz. 12:00
▪ogłoszenie wyników do 30 maja 2022 r.
▪rozpoczęcie projektu nie wcześniej niż 1 czerwca 2022 r.
▪czas realizacji projektu maksymalnie 12 miesięcy
▪zakończenie projektu najpóźniej 31 maja 2023 r.
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https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-edycja-wiosna-2022/

https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-edycja-wiosna-2022/

https://witkac.pl/#/urzad/index/173 

Wzór budżetu

Generator wniosków Witkac.pl

Wzór wniosku

https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-edycja-wiosna-2022/
https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-edycja-wiosna-2022/
https://witkac.pl/#/urzad/index/173


 Ocena formalna

❑ terminowość rejestracji wniosku w generatorze wniosków
❑ limit wniosków, które może złożyć jeden wnioskodawca 

* ocena merytoryczna
 Po decyzji o dofinansowaniu FED weryfikuje:

❑ czy wnioskujący jest organizacją uprawnioną do udziału w 
konkursie

❑ czy dostarczono komplet poprawnych dokumentów 



 Ocena merytoryczna
 

❑ Zgodność zgłoszonego projektu z celami Programu (zgodnie z 
pkt. 1 wniosek niespełniający tego kryterium zostanie odrzucony i 
nie podlega dalszej ocenie)

❑ Spójność projektu z wybranym obszarem tematycznym 
spośród wskazanych w pkt. 4.3

❑ Trafność uzasadnienia realizacji projektu jako odpowiedzi na 
problem wywołany pandemią COVID-19 (czy w uzasadnieniu 
odniesiono się do sytuacji konkretnej grupy odbiorców? czy 
wskazano źródła informacji? czy wnioski z diagnozy są aktualne?)



 Ocena merytoryczna
 

❑ Adekwatność proponowanych działań do potrzeb i specyfiki grupy 
docelowej (czy działania są zgodne z pkt. 4.2 i 4.3 Regulaminu? czy 
wskazano sposoby rekrutacji uczestników? czy działania są odpowiedzią 
na potrzeby uczestników? czy planowane formy i metody są 
dostosowane do specyfiki uczestników)
❑ Trafność doboru działań, pozwalających osiągnąć zaplanowane cele i 
rezultaty (czy pokazano wpływ działań oraz stosowanych metod lub 
narzędzi na rozwiązanie problemu lub zmianę sytuacji adresatów 
projektu?)
❑ Gospodarne, rzetelne i przejrzyste opracowanie budżetu, spójne z 
opisem działań we wniosku
❑ Zasadność kosztów wsparcia instytucjonalnego (czy przedstawiona 
w budżecie kalkulacja kosztów jest przejrzysta? czy koszty osobowe są 
zaplanowane racjonalnie i odpowiadają zakładanym celom?)



•

Wymagane 
dokumenty:

 - statut organizacji 

 - ostatnie zatwierdzone 
sprawozdanie merytoryczne
 
  - ostatnie zatwierdzone 
sprawozdanie finansowe
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www.fed.org.pl/fundusz-pomocowy 

http://www.fed.org.pl/fundusz-pomocowy


DZIĘKUJEMY


