
Inicjatywy flagowe MEN w zakresie współpracy szkół i organizacji 

pozarządowych w roku szkolnym 

 

Zakres tematyczny EDUKACJA I MŁODZIEŻ 

Rodzaj wsparcia DOTACJA 

Kto może złożyć wniosek ? 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na co można uzyskać wsparcie ? 

Realizacja:  

a) IV edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Otwarta Szkoła” w roku szkolnym 

2011/2012 promującego współpracę pomiędzy szkołami i organizacjami pozarządowym na 

podstawie projektu regulaminu IV edycji Konkursu „Otwarta Szkoła”.  

b) Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Samorząd wspierający szkoły z pasją” 

promującego dobre praktyki samorządów terytorialnych w zakresie programów współpracy z 

organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i młodzieży – konkurs ma służyd promocji 

samorządów, które w ramach lokalnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

realizują lub wspierają projekty edukacyjne i młodzieżowe. 

Opis 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

Maksymalny termin realizacji zadania zaplanowanych w ramach transzy I upływa z dniem 15 grudnia 

2011.  

Maksymalny termin realizacji zadania w ramach transzy II upływa z dniem 15 lipca 2012.  

Na realizację zadania w 2011 roku przeznacza się środki w wysokości 150 000 zł (I transza) oraz w 

2012 roku 100 000 zł (II transza).  

Jeden podmiot może złożyd tylko jedną ofertę.  

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 75 000 zł w roku 2011 oraz 50 000 zł w roku 2012  

 

Ostateczny termin składania wniosków: 18 sierpnia 2011.  

 

Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeo woli, 

należy przesład wraz z wymaganymi załącznikami na adres:  

Ministerstwo Edukacji Narodowej  

Departament Młodzieży i Organizacji Pozarządowych  

al. J. Ch. Szucha 25,  

00-918 Warszawa  



z dopiskiem na kopercie „Konkurs MEN: „Inicjatywy flagowe”.  

lub złożyd w Biurze Podawczym MEN do 18 sierpnia 2011 r. godz. 15:00. 

Więcej informacji 

http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&v...  

Kontakt 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Departament Młodzieży i Organizacji Pozarządowych 

Patrycja Szewczyk 

tel. 22 34 74 47 

patrycja.szewczyk@men.gov.pl  

 

http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1192%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-obejmujcego-inicjatywy-flagowe-ministerstwa-edukacji-narodowej-w-zakresie-wspopracy-szko-i-organizacji-pozarzdowych-w-roku-szkolnym-20112012&catid=58%3Azadania-publiczne-2011&Itemid=83
mailto:patrycja.szewczyk@men.gov.pl

