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Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych 
dla uchodźców ukraińskich przebywających na 
terytorium RP

Alokacja

1 600 000,00 €

Publikacja naboru

29.04.2022

Termin złożenia 
wniosków

22.05.2022

Ilość otrzymanych 
wniosków

109

Ilość wniosków 
zatwierdzonych do 

dofinansowania

29

Liczba 
podpisanych 

umów

29
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UCHODŹCA UKRAIŃSKI

obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po 24 lutego 

2022 r.; 

obywatel Ukrainy, który deklaruje zamiar pozostania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

obywatel Ukrainy, który zarejestrował swój pobyt w Polsce.



ZAŁOŻENIA

projekty mogły się rozpocząć po 16 czerwca 2022 r. a 
muszą się zakończyć w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty zakończenia ostatniego 
turnusu;

turnusy w okresie lipiec-sierpień 2022;

czas trwania jednego turnusu (warsztatu) wynosił od 7 
do 14 dni kalendarzowych;

1-4 turnusy w ramach jednej inicjatywy;

minimum 20 matek / prawnych opiekunów i 20 dzieci; 

maksymalnie 30 kobiet / prawnych opiekunów i 60 
dzieci;

w każdym turnusie udział innej grupy uczestników.



DOFINANSOWANIE PROJEKTU

maksymalna wartość jednego turnusu: EUR 35 000;

dofinansowanie pokrywa do 100% całkowitego, 
kwalifikowalnego kosztu projektu;

dofinansowanie przyznawane jest w EUR;

50,85% finansowanych ze środków NMF i 49,15% ze 
środków MF EOG 2014-2021;

1 EUR = 4,6679 PLN.



SYSTEM PŁATNOŚCI I RAPORTOWANIE

płatność zaliczkowa – w wysokości 80% 

całkowitej kwoty dofinansowania została 

przekazana w ciągu 20 dni roboczych od 

podpisania umowy ws. realizacji inicjatywy,

płatność końcowa – w wysokości 20% 

całkowitej kwoty dofinansowania zostanie 

przekazana po zaakceptowaniu Raportu 

Końcowego.

Raport Końcowy jest składany w ciągu 15 
dni roboczych od dnia zakończeniu projektu



RAPORT KOŃCOWY
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LOGO MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

UWAGA! Beneficjenci inicjatyw finansowanych z Funduszu 
Współpracy Dwustronnej w swojej komunikacji wizualnej stosują 
połączony logotyp funduszy EOG i funduszy norweskich a nie logo 
Mechanizmu Finansowego EOG.

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-logo-package



MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 INFORMACJA O PRZYZNANYM 
DOFINANSOWANIU

RELACJE Z WARSZTATÓW

MATERIAŁ PROMOCYJNY 
(ULOTKA,PLAKAT, VIDEO)

 PODLIKOWANA PUBLIKACJA W 
MEDIACH

 PODSUMOWANIE INICJATYWY 
(źródło finansowania, wysokość 
grantu, zrealizowane cele)



ŹRÓDŁO FINANSOWANIA - OŚWIADCZENIE

„Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla 
uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium 
RP” korzysta z dofinansowania o wartości (wartość –
podaj zaokrągloną wartość) otrzymanego od Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG i 

Funduszy Norweskich. Celem projektu (użyj 
odpowiedniego określenia) jest (podaj cel).



RAPORTOWANIE DOT. DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Adres strony internetowej / 
podstrony / profilu na 

portalu społecznościowym

Jeśli profil na portalu 
społecznościowym: 

wpisanie w treści, że 
instytucja nie posiada 

strony www

Materiały 
promocyjne (np. 
ulotki, plakaty): 

minimum wizualizacje 
w pdf

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA RK:

III.9 Proszę opisać jak promowali Państwo 
inicjatywę (wśród jakiej grupy, jakimi 
narzędziami, kanałami itp.). Proszę o 
podanie linków do informacji i publikacji (jeśli 
dotyczy).



Dziękujemy!
www.education.org.pl
Facebook: Program Edukacja
E-mail: education.eog@frse.org.pl

Olga Grabowska (Zastępca Dyrektora BPZiM)
tel. +48/509-009-330
ograbowska@frse.org.pl

Małgorzata Mędrala (Koordynator)
tel. +48/507-939-584
mmedrala@frse.org.pl

Paula Jędral
tel. +48/510-385-912
pjedral@frse.org.pl

Tomasz Kostrzewa
tel. +48/510-385-760
tkostrzewa@frse.org.pl

Zuzanna Różycka
tel. +48/505-431-322
zrozycka@frse.org.pl

Justyna Szymanik
tel. +48/572-675-017
jszymanik@frse.org.pl


