
Fundusz (link) Lokalizacja Termin
zgłoszeń

Opis

ZAiKS - Fundusz
Popierania
Twórczości

cała Polska - O dotacje z Funduszu Popierania
Twórczości mogą ubiegać się instytucje i
inne podmioty prowadzące działalność
kulturalną. Przyznajemy je na
przedsięwzięcia kulturalne, promujące
rodzimą twórczość.

Fundacja BGK -
Dzieci Kapitana
Nemo

cała Polska 10.05.2021 „Dzieci Kapitana Nemo” to projekt
historyczny dla dzieci i młodzieży od 10
do 18 lat, mający im przybliżać historie
wybitnych i nie tak powszechnie znanych
Polaków, którzy osiągnęli sukces
naukowy, artystyczny czy biznesowy.

TechSoup Polska cała Polska - Program TechSoup Polska skierowany
jest do polskich organizacji
pozarządowych. Podmioty te mogą
korzystać z bezpłatnego lub znacznie
tańszego dostępu do najnowszego
oprogramowania, sprzętu
komputerowego, szkoleń
technologicznych i rozwiązań cyfrowych.

Nowy głos w roku
Lema

Województw
dolnośląskie,
małopolskie,
warmińsko-
mazurskie

5.05.2021 Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z
Fundacją Jutropera uruchamia program
artystyczno-społeczny Nowy głos
skierowany do organizacji pozarządowych
skupiających osoby z
niepełnosprawnościami. Efektem
programu będzie spektakl
operowo-teatralny poświęcony twórczości
Stanisława Lema w związku z
przypadającą w tym roku 100. rocznicą
urodzin pisarza.

Otwarty konkurs
ofert

Suwałki 18.05.2021 otwarty konkursu ofert na powierzenie lub
wsparcie realizacji zadania/zadań
publicznych na rzecz mieszkańców
Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
2021 roku

Program
Mikrogranty

Wrocław 15.05.2021 Fundacja "Umbrella" w partnerstwie ze,
Stowarzyszeniem "Tratwa" oraz
Dolnośląską Federacją Organizacji
Pozarządowych koordynują ścieżkę
Programu Mikrogranty przeznaczoną dla
młodych organizacji pozarządowych. Jego
celem jest finansowe i merytoryczne
wsparcie dla lokalnych działań,
realizowanych przez organizacje
pozarządowe we współpracy z
mieszkańcami Wrocławia.

Otwarty konkurs Białystok 12.05.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
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ofert publicznych w dziedzinie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

Threshold –
projekt
audiowizualny

Wrocław 12.05.2021 Zadanie ma polegać na realizacji sześciu
krótko lub średniometrażowych filmów
artystycznych, które złożą się na
instalację audiowizualną. Instalacja ma
być prezentowana w galeriach, muzeach
sztuki nowoczesnej oraz w otwartej
przestrzeni publicznej Wrocławia.

Otwarty konkurs
ofert

Racibórz 11.05.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury, objęty
"Programem współpracy Miasta Racibórz
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok".

Otwarty konkurs
ofert

Powiat
Oświęcimski

7.05.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego pod nazwą: Rozwój
oferty kulturalnej z elementami integracji,
edukacji ekologicznej i rekreacji
skierowanej w szczególności do seniorów
oraz mającej na celu utrzymanie
samodzielności i aktywności seniorów
Powiatu Oświęcimskiego.

Otwarty konkurs
ofert

Starogard
Gdański

30.09.2021 Otwarty konkurs ofert w zakresie
działalności wspomagającej organizacje
pozarządowe poprzez dofinansowanie w
roku 2021 wkładu własnego organizacji w
zakresie realizowanych projektów
finansowanych ze środków pochodzących
spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard
Gdański.

Otwarty konkurs
ofert

Gmina
Łomianki

7.05.2021 Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych;
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;

Otwarty konkurs
ofert

Warszawa,
dzielnica
Ursynów

4.05.2021 Upowszechnianie kultury w różnych
dziedzinach i formach artystycznych oraz
ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego
Ursynowa na terenie Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy w II połowie 2021 roku.

Otwarty konkurs
ofert

Warszawa,
dzielnica
Ursynów

4.05.2021 Edukacja kulturalna oraz wspieranie
rozwoju i popularyzacja artystycznej
twórczości amatorskiej na terenie
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II
połowie 2021 roku.
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Małe granty Powiat
Wągrowiecki

30.11.2021 tryb pozakonkursowy - małe granty

Zadanie publiczne
na poziomie
lokalnym

Poznań 22.11.2021 "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego", zadanie
publiczne na poziomie lokalnym

Małe granty Toruń 18.11.2021 Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego. Zakres:
“podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej” lub
“kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego”

Małe granty Słupsk 12.11.2021 Realizacja zadania publicznego na
poziomie lokalnym.

Konkurs ofert Słupsk 15.10.2021 Konkurs ofert dla podmiotów
uprawnionych na wsparcie wykonania w
2021 r. zadań publicznych w zakresie
dofinansowania wkładu własnego
organizacji pozarządowych do realizacji
projektów współfinansowanych ze źródeł
zewnętrznych a służących realizacji
zadań publicznych.

Oferty w trybie
uproszczonym

Województwo
Kujawsko -
pomorskie

31.10.2021 Dofinansowanie zadań w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego o charakterze lokalnym lub
regionalnym.

Otwarty konkurs
ofert

Ełk 30.09.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego pod nazwą: 1.
Działalność pożytku publicznego NGO na
rzecz miasta Ełku 2021 m.in z zakresu
kultury.

Otwarty konkurs
ofert

Ełk 31.12.2021 Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub
wsparcie wykonania zadań powiatu pn.
GRANTY POWIATU EŁCKIEGO 202, też
w obszarze “Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji”.

Otwarty konkurs
ofert

Gmina Gniew 23.06.2021
lub
23.09.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego pod nazwą:
Działalność wspomagająca organizacje
pozarządowe poprzez dofinansowanie
wkładu własnego organizacji w zakresie
realizowanych w 2021 roku projektów
współfinansowanych ze środków
pochodzących spoza budżetu Gminy
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Gniew.

Otwarty konkurs
ofert

Powiat
Tczewski

2.08.2021 Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie
w 2021 roku wkładu własnego organizacji
do projektów finansowanych z funduszy
Unii Europejskiej i innych źródeł
zagranicznych oraz z funduszy krajowych
i regionalnych.

Program
„Placówka”
Instytutu
Teatralnego im.
Zbigniewa
Raszewskiego

cała Polska 31.07.2021 Ideą konkursu jest finansowa i
organizacyjna pomoc przy powstawaniu
spektakli twórczo wykorzystujących nowe
formy sztuki teatralnej, języka
scenicznego i estetyki.

Otwarty konkurs
ofert

Bydgoszcz 30.05.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego pod nazwą:
Dofinansowanie wkładu własnego w roku
2021.

Otwarty konkurs
ofert

Opole 20.05.2021 Organizacja, spotkań, warsztatów oraz
wystaw czasowych w  Izbie Pamięci
Solidarności.

Pozakonkursow
y tryb udzielania
dotacji

Powiat
Złotowski

31.12.2021 Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego w zakresie zadań
publicznych określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Małe Granty Gdańsk 24.12.2021 MAŁE GRANTY - ogłoszenie o
możliwości ubiegania się o
dofinansowywanie ofert z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w trybie pozakonkursowym
w roku 2021

Małe granty Oświęcim 13.12.2021 Nabór na zadania z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, realizowanych na rzecz
mieszkańców miasta Oświęcim w trybie
pozakonkursowym.

Małe granty Piła 10.12.2021 Nabór na realizację zadań z pominięciem
otwartego konkursu ofert w obszarze
innych zadań publicznych. Zadania m.in.
wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz
integracji lokalnej społeczności.
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Małe dotacje Szczecin 10.12.2021 Zlecenie organizacji pozarządowej lub
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z pominięciem
otwartego konkursu ofert, realizacji
zadania publicznego o charakterze
lokalnym lub regionalnym.

Małe granty Województwo
Zachodniopo
morskie

30.11.2021
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego – nabór
wniosków w trybie pozakonkursowym

Małe granty Iława 30.11.2021 Nabór ofert obejmuje wsparcie lub
powierzenie realizacji zadań publicznych
Gminy Miejskiej Iława m.in w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.

Pozakonkursowy
tryb udzielania
dotacji

Województwo
Lubelskie

30.11.2021 Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego w zakresie zadań
publicznych określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w zakresie
“kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego”.

Małe granty Powiat
Krakowski

30.11.2021 W ramach tzw. „małych grantów” o
dofinansowanie mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe lub podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej
organizacjami pozarządowymi). Zakres
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.

Dofinansowanie
Fundacji „Polskiej
Fundacji
Narodowej”

cała Polska - Fundacja „Polska Fundacja Narodowa”
dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze
swoimi celami statutowymi, tj. działalności
naukowej, naukowo-technicznej,
oświatowej, kulturalnej w następującym
zakresie m.in wspierania działalności z
dziedziny kultury(...).

Małe granty Łódź - Miasto może zlecić, na wniosek
organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
w/w ustawy, realizację zadania
publicznego z pominięciem otwartego
konkursu ofert, czyli przyznać dotację na
realizację zadania w trybie tzw. małego
grantu.
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Muzykogranty Katowice 7.05.2021 Głównym celem Muzykograntów jest
wspieranie projektów o charakterze non
profit, wpisujących się w ideę Miast
Kreatywnych UNESCO. Wnioski zgłaszać
mogą osoby fizyczne, organizacje
pozarządowe i przedsiębiorcy. Pomysły
muszą mieć charakter muzyczny lub
dotyczyć edukacji w zakresie muzyki i być
kierowane do mieszkańców Katowic.

Visegrad Grants cała Polska 1.06.2021 Celem Funduszu jest wspieranie
współpracy krajów z Grupy
Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier,
Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja
tych państw z Unią Europejską, z
położeniem nacisku na cztery aspekty:
innowacyjność, wymiar regionalny,
młodzież, zrównoważony rozwój. Obszary
wsparcia m.in “Kultura i wspólna
tożsamość”. Preferowane są projekty,
których uczestnicy pochodzą ze
wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Projekty muszą obejmować co najmniej
trzy podmioty z trzech różnych krajów V4.

polski źródło

Fundacja KGHM
Polska Miedź

cała Polska - Oferuje dofinansownie projektów m.in z
dziedziny  kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.

Fundacja
TAURON

cała Polska - Pomaga w finansowaniu m.in imprez
edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych
lub kulturalnych.

Fundacja Lotto
im. H.
Konopackiej

cała Polska - Wspiera realizację projektów innych
organizacji pozarządowych (...) itd.
poprzez udzielanie darowizn pieniężnych
na zadania z obszaru sportu, kultury,
dziedzictwa narodowego, edukacji,
pomocy społecznej.

Fundacja PZU cała Polska - Finansuje przedsięwięcia w zakresie m.in
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji.

TUTTI cała Polska 20.06.2021 Dofinansowania wypożyczenia materiałów
wykonawczych, wykonań koncertowych i
wystawień scenicznych, audialnych i
audiowizualnych nagrań, utrwaleń
utworów, wykonań w ramach zajęć
dydaktycznych.

http://wsparcie.miastoogrodow.eu/o-programie/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/?c=conditions
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- https://e-teatr.pl/finansowanie-kultury-w-2021-roku-i372
- http://rcak.fluidagency.pl/fundusze-na-kulture/
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