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i źródła finansowania działalności 

Karolina Trudnowska  
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

Instytucją odpowiedzialną za treść materiału jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.   



Koło gospodyń wiejskich – czyli kto? 

Odpowiedzmy sobie na pytania: 

 

• Kim chcemy być?  

• Jakie są nasze cele? Na ten rok, na przyszłość? 

• Kogo mamy w naszym kole? Jakie umiejętności posiadamy jako koło? Jakie 
talenty? Jakie mamy możliwości (np. czy jesteśmy małym czy dużym kołem 
pod względem członków)? Jacy są nasi członkowie: mają dużo czy mało 
czasu? Mają dzieci lub nie? Ile czasu mogą poświęcić dla koła? 

• Co chcemy robić? Na czym chcemy oprzeć naszą działalność? 

• Jak chcemy pracować? 

• Z kim możemy współpracować? Kto może być dla nas wsparciem? 

 



Zdefiniowanie kim jesteśmy i kim 
chcemy być jest punktem wyjścia do 
tworzenia planów działań, szukania 

funduszy i wsparcia dla naszej 
działalności. 



Lider – czyli kto? 

 

Lider to ktoś, kto inspiruje innych. 

 

Lider to ktoś, kto myśli szerzej, niż tylko o sobie. 

 

Lider społeczny, czyli ten, który działa dla dobra 
wspólnoty/lokalnej społeczności, a nie dla samego zysku. 

 

Lider nie musi być pierwszy ani najlepszy!  



 

Czy koło gospodyń wiejskich z … 
jest lub chce być liderem? 



Finansowanie działalności KGW 

Czyli skąd wziąć pieniądze? 



Jak każda inna osoba prawna  
KGW podlega ustawie o rachunkowości. 

Ma ono dwie możliwości: 
 

Pełna księgowość 

Uproszczona 
ewidencja 

dochodów i kosztów 
(UEPiK) 



Uproszczona ewidencja  
przychodów i kosztów (UEPiK) 

Koła mogą prowadzić UEPiK w przypadku, gdy: 

 osiągają przychody wyłącznie z: 

 działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, 
pomocy finansowej, 

 sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i 
artystycznego lub żywności regionalnej, 

 tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy majątku, 

 tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; 

 nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego; 

 w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody w wysokości 
nieprzekraczającej 100 000 zł.  
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia 
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich. 



Uproszczona ewidencja  
przychodów i kosztów (UEPiK) 

Ważne:  

 O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów koło 
gospodyń wiejskich zgłasza do Urzędu Skarbowego do końca pierwszego miesiąca 
roku podatkowego,  w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, za 
pośrednictwem powiatowego  biura ARiMR. 

 

 Zmiany dot. rezygnacji z UEPiK oraz niespełnianiu kryteriów prowadzenia UEPiK 
zgłasza się do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od końca 
ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną 
ewidencję przychodów i kosztów. 



UEPiK w nowelizacji ustawy – 
założenia 

 

KGW będzie mogło uzyskiwać przychody z 
tytułu: 

• nagród 

• biletów wstępu na występy artystyczne koła 



Dochód z najmu majątku KGW 

 

Każde KGW, które posiada własny majątek np.: 
budynki, pomieszczenia, zastawę, namioty, 

bemary itp. może czerpać korzyści finansowe z 
najmu majątku. 



Loterie fantowe 
• Organizacja, ale także grupa nieformalna, może organizować loterie fantowe, w 

których losujący wygrywają nagrody, a dochód ze sprzedaży losów przeznaczony 
jest na ważny społeczny cel. 

 

• Loteria fantowa to gra!  

 

• Zorganizowanie loterii charytatywnej wymaga zezwolenia wydanego przez izbę 
celną (gdy pula nagród jest wyższa niż 3941,49zł) lub zgłoszenia do urzędu celnego 
(w przypadku puli nagród mniejszej niż 3941,49 ) – tzw. mała loteria. Izby celne 
mają też prawo kontroli czy loterie są organizowane zgodnie z przepisami ustawy o 
grach hazardowych. 

 

• Zgłoszenie tzw. małych loterii fantowych jest zwolnione z opłaty, a organizator nie 
płaci podatku od zysku. 

 

•  Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed organizacją loterii. 

 

 



Darowizny, dotacje i dofinansowania  
– od kogo? 

Podmioty samorządowe: 
gmina, powiat, urząd 

marszałkowski 

Sponsorzy: lokalni 
przedsiębiorcy, firmy , 

osoby  

Lokalne instytucje: GOK, 
OSP, LGD, ODR 

Instytucje i organizacje 
krajowe: instytuty, 

ministerstwa 

Lokalne ngo: 
stowarzyszenia i fundacje 

Organizacje pozarządowe 
działające na szczeblu 

krajowym 



Mała dotacja 

Kto może jej udzielić?  
Jednostka samorządu terytorialnego: gmina, starostwo, urząd marszałkowski 

 
Jak działa „mała dotacja”? 
Organizacje pozarządowe (sektora non-profit) mogą z własnej inicjatywy złożyć 
wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane 
dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Jest to tryb 
tzw. małej dotacji. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez 
organizacje pozarządowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 
uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej, z 
pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze 
lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:  
• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 

kwoty 10 000 zł 
• zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni 

 
Wysokość wsparcia jednej organizacji nie może przekroczyć 20 tys. zł na wszystkie 
zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym. 



Urząd marszałkowski 

 Każdy urząd ma własny pomysł na współpracę z KGW. 
 Rzadko jest to bezpośrednie wsparcie finansowe, choć można się 

starać o wsparcie finansowe np. w ramach programów marszałka 
 Najczęściej: konkursy, festiwale i współpraca z kołami przy 

organizacji różnego rodzaju wydarzeń odnoszących się do tradycji i 
dziedzictwa kulturowego, jak np. dożynki wojewódzkie, 
reprezentowanie województwa na imprezach krajowych i 
regionalnych. 

 Każdy urząd zaangażowany jest w promocję produktów lokalnych i 
regionalnych. 

 Każdy marszałek ma również pulę środków do dyspozycji. Warto 
zwrócić się z pismem – prośbą o dofinansowanie, pomoc.  



Budżet obywatelski 
Samorządy: gmina, starostwo, urząd marszałkowski mają możliwość 

przeznaczania środki na budżet obywatelski,  
w którym to mieszkańcy zgłaszają inicjatywy i mieszkańcy wybierają, 

która jest realizowana. 

 

Zgłoszenia dokonuje się w roku poprzedzającym. 

 

Fundusz sołecki 
Gmina przekazuje część pieniędzy do dyspozycji sołectw 

 i to mieszkańcy danego sołectwa decydują,  
jak chcą te środki wykorzystać. 

 



Pismo do wójta 

Pismo do 
marszałka 

Pismo do fundacji 

Pisma do lokalnych firm i 
przedsiębiorców Efekt: 15 000 zł 

Pani Teresa chcę kupić dla KGW 
namiot, stoły i ławki! 



Narodowy Instytut Wolności –  
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji  
pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu 
zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 
W ramach FIO organizacje pozarządowe (a więc także koła gospodyń wiejskich) mogą 
ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poniżej wymienionych priorytetów:  
• Priorytet Małe inicjatywy  – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu 

powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych. 
• Priorytet Aktywne społeczeństwo – projekty realizowane w ramach tego 

Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość 
aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze 
działań obywatelskich. 

• Priorytet Aktywni obywatele – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu 
powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu 
publicznym. 

• Priorytet Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach tego 
Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału 
organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje 
federacyjne innych podmiotów III sektora. 
 



Nazwa projektu 
Kwota 
2019 

Kwota 
2020 

Wnioskodawca Woj. Priorytet Obszar 

Akcja Aktywizacja! 91 326,00 zł 90 804,00 zł 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Pienianach "Czeremcha"  
Koło Gospodyń Wiejskich 

Muratyn 

lubelskie 
2. Aktywne 

społeczeństwo 

5. Wspieranie 
aktywnych form 

integracji 
społecznej 

Zróbmy sobie dzień dobry! 140 607,00 zł 146 514,00 zł 

Koło Gospodyń Wiejskich 
"Kapela ze Wsi Powązki" 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Zaborowie 

mazowieckie 
2. Aktywne 

społeczeństwo 

5. Wspieranie 
aktywnych form 

integracji 
społecznej 

Przedsięwzięcia teatralne 
oraz inicjatywy kulturowe 

kanwą aktywizacji i 
integracji 

miedzypokoleniowej 
mieszkańców wsi Jelna. 

38 180,00 zł 41 670,00 zł 

Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju wsi Jelna "Złoty 

Potok" 
Koło Gospodyń Wiejskich w 

Jelnej 

podkarpackie 
2. Aktywne 

społeczeństwo 

5. Wspieranie 
aktywnych form 

integracji 
społecznej 



Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 
• Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych 

wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i 
międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia. 

 
Kultura ludowa i tradycyjna 
• Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur 

tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych 
elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. 

 
Muzyczny Ślad 
• Strategicznym celem programu jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu 

wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji 
nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki, ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z 
muzyką polską. 
 



Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 

Edukacja kulturalna 
• Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, 

ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. 
 
Kultura Dostępna 
• Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do 

kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających 
integracji społecznej. 
 

Promocja Czytelnictwa 
• Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania 

czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko 
zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak 
i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące 
zjawiska literatury współczesnej. 
 
 



Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 

Przykłady projektów zgłoszonych przez KGW do programu 
Kultura narodowa i tradycja: 

 

• KGW w Kłobuczynie – „Przywracanie tradycji hafciarstwa na 
Kaszubach 

 

• KGW Maniowy – „Ginące zawody – ocalić od zapomnienia, 
makrama w tradycji” 

 

 

 



Narodowe Centrum Kultury 

EtnoPolska: celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania 
tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i 
regionalnym. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia 
popularyzujące  dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących 
nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. 

 

Kultura-Interwencje: celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania 
tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i 
krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających 
dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. 

 

Więcej o programach i NCK na stronie: www.nck.pl 

 

http://www.nck.pl/


Przykłady projektów KGW, które otrzymały 
dofinansowanie z programu EtnoPolska 



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Instytucje, które działają dla kół gospodyń wiejskich: 

 

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

• Ośrodki Doradztwa Rolniczego 

• Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 

• Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)  



Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest jednym  
z podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich w ramach 

programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach 
pomocy finansowej Unii Europejskiej. 



Wybrane tematy w ramach konkursu 
KSOW: 

• Temat 3: Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m 
rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym  

• Temat 4: Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości 
żywności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia 
nr 1305/2013 

• Temat 8: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności 
mieszkańców 

• Temat 9: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako 
miejsca do życia i rozwoju zawodowego 



 

 

Zostań Partnerem  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 

http://www.ksow.pl/


Inne podmioty 

Polsko – Amerykańska 
Fundacja Wolności 

Fundacja 
Wspomagania Wsi 

Nidzicka Fundacja 
Rozwoju 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej 



 
Spotkania Organizacji Działających na 

Obszarach Wiejskich  
Maróz 

 
 

„Maróz” jest dla organizacji okazją do poszerzenia umiejętności zarządzania 
organizacją, poznania sprawdzonych i dobrych projektów rozwoju lokalnego, 
uzyskania informacji o możliwościach finansowania nowych inicjatyw oraz 
nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.  

Każde Spotkanie odbywa się pod hasłem przewodnim, wokół którego 
organizowane są warsztaty i dyskusje. 

Spotkania odbywają się rokrocznie w maju w miejscowości Maróz k. Olsztynka 
w woj. warmińsko-mazurskim. 

Organizatorem spotkań jest Fundacja Wspomagania Wsi 
(www.fundacjawspomaganiawsi.pl).  

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/


Fundacje i firmy 

Fundacja PZU 

Fundacja PZU z Kulturą, 
dotacje pozakonkursowe 

Fundacja Santander 
Bank 

Tu mieszkam, tu zmieniam 
EKO 

Fundacja PKO 

Dotacje na projekty związane 
m.in. z edukacją, zdrowiem, 

tradycją, kulturą  

Fundacja Orlen 

Moje miejsce na Ziemi, 
darowizny 

Fundacja KGHM 

Kultura i tradycje, sport i 
zdrowie, darowizny 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne 

Wzmocnij swoje otoczenie 

https://fundacja.pzu.pl/


Program Polskiej Sieci Elektroenergetycznej. 
 
Granty do 20 tys. zł na projekty, które mają pozytywny wpływ społeczny na mieszkańców 
gminy i powiatów w ramach jednej z kategorii tematycznych: 
• Zdrowie, np. zakup defibrylatorów, organizacja szkoleń z pierwszej pomocy 

przedmedycznej, zakup kamer termowizyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego na bezpłatny 
użytek mieszkańców z problemami zdrowotnymi 

• Edukacja: modernizacja sal dydaktycznych, zakup narzędzi interaktywnych 
wspierających proces dydaktyczny – tablic, komputerów, tabletów wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem 

• Środowisko naturalne, np. oczyszczanie skwerów, remonty ujęć wody i małych stacji 
uzdatniania, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wytyczanie szlaków przyrodniczo-
edukacyjnych 

• Bezpieczeństwo: np. budowa lub modernizacja barierek ochronnych, zadaszenia, 
wymiana podłóg, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, zakup sprzętu 
ratunkowego, poszukiwawczego i przeciwpożarowego 
 

• Więcej na stronie: www.wzmocnijotoczenie.pl  

 
 
 

http://www.wzmocnijotoczenie.pl/


Konkursy, plebiscyty, festiwale - 
przykłady 

• Bitwa regionów – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

• Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego 

• Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki 
Prezydenta RP 

• „Babka Krzepi”, „Mazurek smakuje” – Fundacja Krajowej 
Spółki Cukrowej  

• Region pełen lata, Kulinarne potyczki – TVP3 Bydgoszcz 

• Mistrzowie Agro – Polska Press 

• Historia Kołem Gospodyń się Toczy - NIKiDW 

• Kronikarki – Centrum Archiwistyki Społecznej 

 

 



Dotacja od A do Z 

1. Pomysł 

2. Wniosek 

3. Ocena wniosku 

4. Umowa na realizację 

5. Rozliczenie 



Pomysł 

Jeśli chcemy ubiegać się o dotacje, 
musimy mieć pomysł! 

 

Szukajmy dotacji pod nasze pomysły, 
a nie pomysłów pod dotacje! 

 

Dotacje przyznawane są (najczęściej) 
na projekty. 

 

 

 

 



Myślenie projektowe 

• Poprawne zdefiniowanie problemu – 
co? 

• Określenie odbiorców – dla kogo? 

• Zdefiniowanie celów – po co? 

• Zaplanowanie działań – jak? 

• Wskazanie oczekiwanych rezultatów – 
jaka zmiana? 



Wniosek 
Większość wniosków bazuje na podobnej strukturze: 

• Tytuł projektu 

• Dane wnioskodawcy 

• Cel projektu (czyli na jaką potrzebę chcemy odpowiedzieć, np. naszym celem jest zachowanie 
tradycji hafciarskich na Kaszubach) 

• Uzasadnienie celu (czyli po co chcemy to robić? Np. tradycja hafciarska jest zapomniana) 

• Grupa odbiorców, czyli tzw. beneficjenci projektu – opis grupy i szacowania ich liczba 

• Działania, jakie chcemy podnieść, np. organizacja warsztatów z hafciarstwa dla młodych kobiet 
(pamiętajmy, że działania muszą być szczegółowo opisane: ile warsztatów, dla ilu osób, kiedy) 

• Efekty projektu, czyli co zostanie po projekcie, np. przeszkolonych zostanie 20 osób z 
hafciarstwa/20 osób nabędzie umiejętność haftowania 

• Działania promocyjne 

• Ewaluacja projektu, czyli jak sprawdzimy, że projekt osiągnął cel: ankieta wśród uczestników, 
lista obecności itp. 

• Partnerzy projektu  

• Zasoby własne (osobowe i rzeczowe), np. koordynator projektu, biuro projektu, sprzęt 
komputerowy 

• Harmonogram  

• Budżet 



Ocena wniosku 

Każda instytucja sprawdza wniosek pod kątem: 

• Formalnym (czy wszystkie pola wniosku są wypełnione, czy 
wszystkie załączniki do wniosku są dołączone) 

• Merytorycznym (zgodność z kryteriami programu/konkursu, 
pomysłowość, innowacyjność, użyteczność, efektywność) 

Sprawdzajmy w regulaminie/dokumentacji konkursu, jakie 
elementy są sprawdzane i jakie punktowane.  



Umowa i rozliczenie 

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji podpisywana jest 
umowa na realizację zgłoszonego projektu, w której zawarte są 
informacje o m.in.: 

• Wysokości dotacji. 

• Sposobie rozliczenia (finansowego i merytorycznego). 

• Wykaz dokumentów, jakie trzeba dostarczyć do rozliczenia. 

• Zadaniach, obowiązkach wnioskodawcy. 

• Uprawnieniach i obowiązkach grantodawcy. 

 



Partnerstwo – czyli co? 



Definicja partnerstwa 

Dobrowolne, wspólne działanie różnych podmiotów 
(np. organizacji, instytucji, osób fizycznych itp.) na rzecz 
realizacji określonych celów w różnych obszarach życia 
społecznego, w ramach którego decydują się oni dzielić 

ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i 
pożytki. 



Rodzaje partnerstw 

• Zawiązane w przypadku realizacji jednego, 
konkretnego projektu; 

• Zazwyczaj podpisywana jest umowa partnerstwa. 

• Trwa tak długo jak trwa projekt. 

• Często realizowanie projektów w partnerstwie jest 
dodatkowo punktowane. 

partnerstwo 
projektowe 

• Tworzone w celu systemowego rozwiązania określonych 
problemów lub też działania na rzecz rozwoju, poprawy 
pewnych obszarów życia lub wsparcia określonej grupy 
docelowej. 

• Połączenie sił i wspólne działanie;  

• Często dotyczy określonego obszaru: np. gminy, 
powiatu. 

• Efektem utworzenia partnerstwa jest zazwyczaj 
określona strategia działania, w ramach której partnerzy 
podejmują różne inicjatywy.  

partnerstwo 
celowe  



Korzyści z budowania partnerstwa 

• Unikanie podejmowania tych samych działań; 

• Poprawa skuteczności i efektywności działania, np. poprzez redukcję 
kosztów dostarczenie lepszych produktów lub usług; 

• Łatwiejszy dostęp do zasobów: finansowych, technicznych i zarządczych 
(zamiast konkurencji – współpraca); 

• Lepsze rozeznanie środowisk; 

• Możliwość zrealizowania większej liczby projektów; 

• Budowanie dobrych relacji z innymi podmiotami; 

• Zdobycie nowych doświadczeń organizacyjnych i technicznych przez 
partnerów; 

• Wzrost potencjału instytucjonalnego organizacji. 

 



Dobre rady! 

• Partnerstwo nie powinno być tworzone „na siłę” lub „na pokaz”. 
 

• W partnerstwie nie jest ważna ilość, ale jakość!  
 

• Partnerstwo nie może być nakierowane na korzyści materialne 
któregoś z partnerów. 
 

• Pamiętajmy! Działając w partnerstwie wspólnie osiągamy sukcesy 
ale także wspólnie ponosimy porażki. Wspólnie rozwiązujemy nasze 
problemy i wspólnie dążymy do osiągnięcia naszego celu.  

     Nigdy nie zostawiajmy partnera samego sobie. 



Przydatne linki 

  

www.ngo.org.pl  

www.granty.pl 

 

 

http://www.ngo.org.pl/
http://www.granty.pl/


  

 

 

Karolina Trudnowska 
Koordynator projektów w zespole  
Programów, Projektów i Promocji Fundacji EFRWP 

 

Tel. 781 722 766 

k.trudnowska@efrwp.com.pl 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

ul. Miedziana 3a 

00-814 Warszawa 

www.efrwp.pl  

Dziękuję za uwagę! 

mailto:k.trudnowska@efrwp.com.pl
http://www.efrwp.pl/


 

 

Zostań Partnerem  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 

http://www.ksow.pl/

