
LP.
NUMER 

WNIOSKU
WNIOSKODAWCA TYTUŁ PROJEKTU OBSZAR WSPARCIA WOJEWÓDZTWO

LICZBA 

PUNKTÓW

DECYZJA O PRZYZNANIU 

GRANTU

PODSTAWOWA 

WARTOŚĆ 

PRZYZNANEGO 

GRANTU

WARTOŚĆ 

PRZYZNANEGO 

GRANTU NA 

WSPÓŁPRACĘ 

DWUSTRONNĄ

WARTOŚĆ GRANTU NA ROZWÓJ 

INSTYTUCJONALNY

(W przypadku uwag osób oceniających do planu 

rozwoju instytucjonalnego, ostateczna decyzja o 

przyznaniu tej części grantu jest uwarunkowana 

uzgodnieniem poprawek do planu we współpracy 

z tutorem.)

TUTORING

1 K1d/0320

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 

Edukacji Obywatelskiej CREO DziałaMY dla klimatu!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 46,5 przyznany grant                83 950,04 €                   9 360,54 €                                                                   17 023,81 € 

2 K1d/0345 Stowarzyszenie Ekoskop Oko na Klimat

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 46 przyznany grant                83 597,50 €                               -   €                                                                   15 440,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

3 K1d/0412 Stowarzyszenie M-LAB

MŁODZI AMBASADORZY 

KLIMATU

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 45 przyznany grant                83 999,04 €                12 564,29 €                                                                   18 071,43 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

4 K1d/0541

Pracownia Zrównoważonego 

Rozwoju

Bydgoski Włącznik 

Antysmogowy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 45 przyznany grant                84 000,00 €                               -   €                                                                   18 405,02 € 

5 K1d/0548

Fundacja Alternatywnej Edukacji 

"ALE" PlanujeMY Nasze Mrągowo

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 45 przyznany grant                83 910,52 €                               -   €                                                                     9 202,39 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

6 K1d/0707 Fundacja EkoRozwoju

Obywatele dla drzew - 

drzewa dla klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 45 przyznany grant                83 797,39 €                               -   €                                                                   18 023,80 € 

7 K1d/0231

Fundacja Instytut Spraw 

Obywatelskich Rady na odpady

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 44,5 przyznany grant                81 850,38 €                11 515,25 €                                                                   16 190,48 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

8 K1d/0274

Fundacja Instytut Spraw 

Publicznych

Gospodarka odpadami w 

gminach. Monitoring i 

wsparcie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 44,5 przyznany grant                76 809,67 €                11 500,00 €                                                                   16 897,62 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

9 K1d/0450

FUNDACJA EKOLOGICZNA 

"ZIELONA AKCJA"

Zielone i niebieskie 

inicjatywy dla dobrego 

klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 44,5 przyznany grant                79 200,03 €                               -   €                                                                     3 595,25 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

10 K1m/0585 "Fundacja Radomskie" Radomskie PES?-YES!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 44,5 przyznany grant                22 952,00 €                               -   €                                                                     4 857,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

11 K1d/0634

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Cudzoziemiec-mieszkaniec-

sąsiad

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 44,5 przyznany grant                83 761,95 €                   9 166,67 €                                                                   17 380,97 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

12 K1m/0666 Stowarzyszenie "Europa Iuvenis"

Lokalny klimat - 

młodzieżowa strategia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 44,5 przyznany grant                22 994,00 €                   3 443,00 €                                                                     4 680,00 € 

13 K1d/0762

Fundacja Dziedzictwo 

Przyrodnicze

Centrum wsparcia dla 

lokalnych leśnych grup 

strażniczych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 44,5 przyznany grant                84 000,00 €                               -   €                                                                   18 479,78 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu
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14 K1m/0271

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Kreatywnych IN-KREA Eko Młodzi mają głos

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 44 przyznany grant                23 000,00 €                               -   €                                                                     5 060,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

15 K1d/0533

FUNDACJA INICJOWANIA 

ROZWOJU UP FOUNDATION

Dialog i współpraca 

międzysektorowa motorem 

wdrażania zielonych 

innowacji w regionie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 44 przyznany grant                83 100,98 €                               -   €                                                                     8 071,42 € 

16 K1d/0125

Stowarzyszenie im. Stanisława 

Brzozowskiego

Młodzieżowe Laboratorium 

Samorządowe

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 43,5 przyznany grant                83 442,90 €                               -   €                                                                   18 214,29 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

17 K1m/0362 Fundacja Przyjaciele Czterech Łap Naturalnie Połączeni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 43,5 przyznany grant                23 000,00 €                               -   €                                                                     5 000,00 € 

18 K1d/0390 Stowarzyszenie POLARIS - OPP

"Racjonalna polityka 

oświetleniowa w praktyce".

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 43,5 przyznany grant                84 000,00 €                12 600,00 €                                                                   18 480,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

19 K1d/0426

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res 

Sacra Miser"

Współdecydujemy - 

zaangażowanie 

obywatelskie młodzieży 

szkół z powiatu olkuskiego

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 43,5 przyznany grant                82 439,34 €                               -   €                                                                   15 542,87 € 

20 K1m/0530 Fundacja Kuźnia Kampanierów Elektrosmog pod lupą

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 43,5 nieprzyznanie grantu

21 K1d/0324 Fundacja "Merkury" MŁODZI - AKTYWNI

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 43 przyznany grant                83 553,76 €                               -   €                                                                   16 857,14 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

22 K1m/0446 Stowarzyszenie Orzeł i Reszka Rozgłośnik Społeczny

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 43 przyznany grant                22 999,00 €                               -   €                                                                     5 057,00 € 

23 K1d/0748 Centrum Społecznego Rozwoju

WAŻNY GŁOS -Wsparcie i 

tworzenie samorządowych 

rad (seniorów, osób 

niepełnosprawnych, 

młodzieży, pożytku 

publicznego) w podregionie 

tyskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 43 przyznany grant                70 555,94 €                               -   €                                                                   12 928,59 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

24 K1m/0792 Ecorower Fundacja

Eko-łąki - partycypacja 

mieszkańców Głowna w 

kształtowaniu lokalnych 

polityk gospodarowania 

zielenią

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 43 przyznany grant                22 880,00 €                   3 283,00 €                                                                     4 702,00 € 

25 K1m/0386 Pracownia Inicjatyw Społecznych

Młodzieżowa Rada Gminy 

w Pełczycach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 42,5 przyznany grant                21 875,00 €                               -   €                                                                     4 690,00 € 

26 K1m/0448 Fundacja Będzie Dziko

Drzewa sędziwe w 

Rzeszowie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 42,5 przyznany grant                23 000,00 €                               -   €                                                                     5 000,00 € 

27 K1d/0725

Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum Nowa Sól na społecznej fali

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 42,5 przyznany grant                69 495,23 €                               -   €                                                                   14 285,70 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

28 K1d/0212

Fundacja Biuro Inicjatyw 

Społecznych

Podgórska Przestrzeń 

Dobrego Dialogu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 42 przyznany grant                83 999,98 €                12 594,05 €                                                                   18 478,57 € 



29 K1d/0490 Fundacja Ładne Historie

Pracownia obywatelska - 

Zielony Plac Grunwaldzki 

OD NOWA

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 42 przyznany grant                83 752,38 €                               -   €                                                                   17 821,43 € 

30 K1m/0571

Seniorski Klub Sportowy „Aktywna 

Rodzina”

Seniorzy: partycypacja i 

rozwój strategiczny

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 42 przyznany grant                22 990,00 €                               -   €                                                                     1 650,00 € 

31 K1d/0633 Fundacja Civis Polonus

Młodzieżowe rady gmin dla 

demokracji i klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 42 przyznany grant                68 222,38 €                               -   €                                                                   14 285,71 € 

32 K1d/0294

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy 

Knyszyńskiej Wielki Las Liderzy Eko-Zmian

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 41,5 przyznany grant                83 936,24 €                11 933,32 €                                                                   18 316,09 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

33 K1m/0320

Stowarzyszenie Aktywny 

Wojkowicki Senior Zróbmy sobie łąkę!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 41,5 przyznany grant                22 521,00 €                               -   €                                                                     4 667,00 € 

34 K1m/0563 Stowarzyszenie Łączy nas Radom

Mapa zielonych potrzeb 

Radomia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 41,5 przyznany grant                20 523,82 €                               -   €                                                                                 -   € 

35 K1m/0649

STOWARZYSZENIE "WIEŚ 

JABŁKOWYCH SMAKÓW"

STARE Jabłonki w NOWEJ 

odsłonie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 41,5 przyznany grant                23 000,00 €                               -   €                                                                     5 000,00 € 

36 K1d/0044

Sieć Obywatelska Watchdog 

Polska

Szkoła Inicjatyw 

Strażniczych - 2 regiony

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 41 przyznany grant                83 760,72 €                               -   €                                                                   18 214,28 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

37 K1d/0370

Fundacja na Rzecz Studiów 

Europejskich

Aktywni migranci i 

migrantki

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 41

przyznany grant 

(decyzja Komitetu 

Wykonawczego z dn. 

05.10.2021)                66 628,59 €                               -   €                                                                   14 142,86 € 

38 K1d/0399 Fundacja Lepsze Niepołomice Obywatelskie Niepołomice

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 41 przyznany grant                76 504,77 €                               -   €                                                                   16 380,94 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

39 K1d/0429 Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Obywatele i kształtowanie 

przestrzeni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 41 przyznany grant                83 964,17 €                12 571,43 €                                                                   18 345,23 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

40 K1d/0472

Fundacja Warsztat Innowacji 

Społecznych

Wspólnota dla kultury - 

konsultacje, które łączą

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 41 przyznany grant                83 628,56 €                               -   €                                                                   15 952,38 € 

41 K1m/0511 Fundacja Warsztat Zmiany

Ekologiczny ogród 

społeczny w Olsztynie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 41 przyznany grant                23 000,00 €                               -   €                                                                     5 060,00 € 

42 K1d/0532 Fundacja Media 3.0 Zielone Gliwice 3.0

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 41 przyznany grant                84 000,00 €                               -   €                                                                   18 435,74 € 

43 K1d/0602

Stowarzyszenie Ekologiczne 

"Etna" Gmina z werwą

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 41

przyznany grant 

(decyzja Komitetu 

Wykonawczego z dn. 

05.10.2021)                84 000,00 €                               -   €                                                                   18 480,00 € 

44 K1m/0677 Towarzystwo Benderowskie Klimat na Dolny Śląsk

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 41 przyznany grant                22 993,00 €                               -   €                                                                     4 219,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu



45 K1d/0002 Fundacja Wolności Lubelskie pod kontrolą

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 40,5 przyznany grant                84 000,00 €                               -   €                                                                   17 800,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

46 K1d/0062

Fundacja Wiedzy i Dialogu 

Społecznego Agere Aude

Misja Partycypacja: młodzi 

podcasterzy obywatelscy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 40,5 przyznany grant                64 264,29 €                   5 714,28 €                                                                   12 576,17 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

47 K1d/0589

Stowarzyszenie Wspólnota Bona 

Fide

AKTYWNA SZKOŁA Z 

KLIMATEM I ZDROWĄ 

ATMOSFERĄ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 40,5 przyznany grant                81 250,00 €                               -   €                                                                     2 023,81 € 

48 K1d/0595

Fundacja Laboratorium Badań i 

Działań Społecznych SocLab

e-DEMOKRACJA. 

Mieszkańcy mają moc!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 40,5 przyznany grant                82 002,87 €                               -   €                                                                   11 671,43 € 

49 K1d/0618

Stowarzyszenie Praktyków Dramy 

"STOP-KLATKA"

Prawo na scenę! - Rozwój 

Teatru Legislacyjnego w 

Małopolsce.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 40,5 przyznany grant                82 222,00 €                               -   €                                                                   15 635,25 € 

50 K1m/0422 Interclub Femina Razem przez cały rok

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 40 lista rezerwowa                19 901,22 €                               -   €                                                                                 -   € 

51 K1d/0442

Fundacja Gospodarki i 

Administracji Publicznej Open Eyes Economy Young

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 40 lista rezerwowa                83 980,27 €                               -   €                                                                   15 018,11 € 

52 K1m/0465

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Gadzowice i Gołuszowice Demokracja - o co kaman?

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 40 przyznany grant                22 995,00 €                               -   €                                                                     5 054,00 € 

53 K1m/0494 Wspólnie dla Siemianowic

Młodzieżowi Liderzy 

Siemianowickiej Zmiany

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 40 przyznany grant                22 999,00 €                               -   €                                                                                 -   € 

54 K1d/0501 Fundacja Mapa Pasji

Aktywni Obywatele na 

szlaku Dziedzictwo 

Wschodu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 40,5 lista rezerwowa                83 932,12 €                12 572,62 €                                                                   18 333,33 € 

55 K1d/0669 Pracownia Pozarządowa

Szkolny budżet obywatelski 

w Koszalinie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 40 przyznany grant                81 904,76 €                               -   €                                                                   17 976,21 € 

56 K1m/0699 Fundacja Odlewnia Przepis na Polną

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 40 przyznany grant                22 878,00 €                               -   €                                                                     4 952,00 € 

57 K1d/0141 Bank Żywności

Angażuj swoje pokolenie i 

szanuj jedzenie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 39,5 przyznany grant                83 790,25 €                               -   €                                                                   18 008,57 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

58 K1d/0337 Fundacja Rozwoju Holistycznego Na straży Puszczy Noteckiej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 39,5 przyznany grant                84 000,00 €                               -   €                                                                   14 095,00 € 

59 K1m/0348 Fundacja Świętego Mikołaja

„Zaangażuj się! Akademia 

Liderów”

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 39,5 lista rezerwowa                22 992,00 €                               -   €                                                                     5 000,00 € 

60 K1m/0399

Stowarzyszenie Razem dla 

Rozwoju

Budowanie polityki 

młodzieżowej w Powiecie 

Wołowskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 39,5 lista rezerwowa                22 947,64 €                               -   €                                                                                 -   € 



61 K1m/0442

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W 

ŁAPICZACH ,,ŁAPICZANKI"

Małe działanie - duże 

znaczenie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 39,5 przyznany grant                23 000,00 €                   3 450,00 €                                                                     5 060,00 € 

62 K1m/0616

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza 

Powszechna"

Aktywizacja społeczności 

lokalnej na rzecz ochrony 

środowiska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 39,5 przyznany grant                22 979,00 €                               -   €                                                                     4 714,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

63 K1m/0819 Stowarzyszenie 515

#TEMATRZEKA - mieszkańcy 

gminy włączani w decyzje 

dotyczące środowiska.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 39,5 przyznany grant                22 994,00 €                               -   €                                                                     4 404,77 € 

64 K1d/0137

Fundacja Instytut Re-Integracji 

Społecznej Pamiętajcie o ogrodach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 39 przyznany grant                55 819,83 €                   8 095,24 €                                                                     9 012,72 € 

65 K1d/0374

Elbląskie Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych Wspólnie możemy więcej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 39 przyznany grant                81 157,15 €                               -   €                                                                   17 142,85 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

66 K1m/0376

Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta 

Rębielice Szlacheckie Tworzymy Rady

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 39 przyznany grant                22 855,00 €                               -   €                                                                        700,00 € 

67 K1m/0537

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Edukacyjnych 

Prudenter Agas

Młodzieżowa Akademia 

Lidera

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 39 przyznany grant                19 548,00 €                               -   €                                                                     3 286,00 € 

68 K1m/0789

STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I 

KRAJOBRAZOWEGO - 

DENDROPOLIS Społeczni Strażnicy Lasu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 39 lista rezerwowa                22 988,00 €                               -   €                                                                     5 000,00 € 

69 K1m/0340 Fundacja Lux Pro Monumentis

Eko podwórko - Łodzianie 

dla klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 38,5 przyznany grant                21 298,00 €                               -   €                                                                     3 988,00 € 

70 K1d/0355 Fundacja Rzecz Społeczna

Frelki-Obywatelki – 

wsparcie kobiet w 

województwie śląskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 38,5 przyznany grant                83 972,54 €                12 595,23 €                                                                   18 333,33 € 

71 K1d/0623

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki 

Zastępczej

Lokalnie i wspólnie - 

deinstytucjonalizacja 

domów dziecka

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 38,5 nieprzyznanie grantu

72 K1d/0749

Towarzystwo dla Natury i 

Człowieka

Wzmocnienie społecznej 

kontroli w zakresie ochrony 

środowiska na terenie 

województwa lubelskiego

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 38,5 nieprzyznanie grantu

73 K1m/0760 Fundacja "W rozwoju" rozwojownik obywatelski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 38,5 nieprzyznanie grantu

74 K1d/0386

Fundacja Instytut Studiów 

Strategicznych

LOOK - Lokalny Obywatelski 

Ogląd Krakowa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 38 nieprzyznanie grantu

75 K1d/0395 Fundacja Semper Avanti Opole Mapa Opolskiej Współpracy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 38 nieprzyznanie grantu

76 K1m/0447 Stowarzyszenie Oświata Polska

Oświatowe Kawiarenki 

Obywatelskie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 38 nieprzyznanie grantu



77 K1m/0461

STOWARZYSZENIE DO!PAMINA 

LAB

SAMO-rządność. Studio 

Młodych Inicjatyw.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 38 nieprzyznanie grantu

78 K1d/0485 Stowarzyszenie 61

Leśna waśń. Centralne 

projekty a społeczności 

lokalne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 38 nieprzyznanie grantu

79 K1d/0648

Stowarzyszenie Aktywizacji 

Społecznej TuRazem

Społeczna rewitalizacja - 

sieć architektów 

podwórkowych wnętrz

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 38 nieprzyznanie grantu

80 K1d/0656

FUNDACJA KUŹNIA INICJATYW 

SPOŁECZNYCH

Śląska Wieś 3.0 -

Partycypacja, Aktywność, 

Synergia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 38 nieprzyznanie grantu

81 K1m/0668 Stowarzyszenie Civitas

ŚLĄSKA AKADEMIA 

LIDERÓW SPOŁECZNYCH

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 38 nieprzyznanie grantu

82 K1m/0813 Fundacja bioAutyzm

Autyzm na zielono! - 

ekowolontariat

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 38 przyznany grant                22 611,00 €                               -   €                                                                                 -   € 

83 K1d/0462 Towarzystwo na rzecz Ziemi

RZECZNICY RZEK -BRYGADY 

RR

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 37,5 nieprzyznanie grantu

84 K1d/0564 Fundacja Kwestia Edukacji

RENOWACJE 

OBYWATELSKIE - akademia 

wolontariatu akcyjnego dla 

młodzieży

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 37,5 nieprzyznanie grantu

85 K1m/0690

FUNDACJA "ŚWIAT W NASZYCH 

RĘKACH" Zielone więzi

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 37,5 nieprzyznanie grantu

86 K1m/0838

FUNDACJA EDUKACJI 

PARLAMENTARNEJ

O Konstytucji i prawach 

człowieka w praktyce

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 37,5 nieprzyznanie grantu

87 K1m/0155

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu 

Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu 

Św. Aktywni Seniorzy 3.0.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 37 przyznany grant                23 000,00 €                               -   €                                                                     4 881,00 € 

88 K1d/0221 Forum Turystyki Regionów

Działając RAZEM osiągamy 

WIĘCEJ - etap II - 

kształtowanie lokalnej 

polityki w obszarze 

turystyki

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 37 przyznany grant                83 592,47 €                12 538,10 €                                                                   18 380,95 € 

89 K1d/0228

Polska Fundacja Społeczeństwa 

Przedsiębiorczego RozwijaMY wieś

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 37 nieprzyznanie grantu

90 K1d/0271

Ośrodek Wspierania Organizacji 

Pozarządowych Dwie strony Miasta

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 37 nieprzyznanie grantu

91 K1d/0300 Fundacja Bliżej Pasji

Obywatelski challenge – 

włącz się!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 37 nieprzyznanie grantu

92 K1d/0302 Instytut Dyskursu i Dialogu

Lokalne interwencje 

medialne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 37 nieprzyznanie grantu



93 K1m/0333 Stowarzyszenie Impakt

MarzenioBus - nasze 

sprawy w naszych rękach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 37 przyznany grant                19 500,00 €                               -   €                                                                     1 952,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

94 K1m/0365

Stowarzyszenie "Chełmińskie 

Przedmieście Tu Mieszkam"

Wiem gdzie mieszkam, 

wiem gdzie działam

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 37 nieprzyznanie grantu

95 K1m/0488

Stowarzyszenie Moc Radości w 

Jodłówce

Szkolny budżet 

partcypacyjny - praktyczna 

lekcja demokracji

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 37 nieprzyznanie grantu

96 K1d/0525 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Wybory w Mieście M – 

uczymy się lokalnej 

partycypacji

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 37 nieprzyznanie grantu

97 K1m/0586 Stowarzyszenie Teraz My Tabor Kultury

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 37 nieprzyznanie grantu

98 K1d/0622

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-

UNIA

AKTYWY PROSUMENT I 

SOŁECTWO- FUNDAMENTY 

DEMOKRACJI 

ENERGETYCZNEJ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 37 nieprzyznanie grantu

99 K1m/0708

Fundacja Kacze Bagno- Miejsce 

Inicjatyw Pozytywnych

EKO-START! Młodzieżowa 

Akademia Eko-Liderów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 37 nieprzyznanie grantu

100 K1m/0735

Fundacja Ekopotencjał - 

Przestrzeń Możliwości

Czysty Wrocław - poprawa 

efektywności systemu 

gospodarowania odpadami 

we Wrocławiu z aktywnym 

udziałem mieszkańców 

miasta.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 37 nieprzyznanie grantu

101 K1d/0767

Stowarzyszenie Dziennikarzy 

Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs Młodych 

Dziennikarzy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 37 nieprzyznanie grantu

102 K1m/0010 Stowarzyszenie Małyssak Młoda Zmiana

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 36,5 nieprzyznanie grantu

103 K1d/0410

Dolnośląska Federacja Organziacji 

Pozarządowych

DIALOG, WSPÓŁPRACA, 

ROZWÓJ - SZKOŁA 

DIALOGU I 

ZAANGAŻOWANIA 

OBYWATELSKIEGO

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 36,5 nieprzyznanie grantu

104 K1m/0482

Stowarzyszenie na rzecz 

Innowacyjności i Transferu 

Technologii HORYZONTY Strażnicy Ciemnego Nieba

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 36,5 przyznany grant                22 833,00 €                               -   €                                                                     4 761,90 € 

plan rozwoju instytucjonalnego 

skierowany do tutoringu

105 K1m/0514 Fundacja Wspólnota Gdańska

Jeszcze mamy szansę! 

Edukacja i integracja 

międzypokoleniowa w 

obliczu kryzysu 

klimatycznego.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 36,5 nieprzyznanie grantu

106 K1d/0568

Ogólnopolska Federacja 

Stowarzyszeń Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku

Seniorzy partycypują 

lokalnie - aktywnie i 

profesjonalnie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36,5 nieprzyznanie grantu

107 K1d/0606

STOWARZYSZENIE DOM 

KOŁODZIEJA

Budowanie kultury 

demokratycznej i 

zaangażowania 

obywatelskiego w Opolnie 

Zdroju

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 36,5 nieprzyznanie grantu



108 K1m/0629 Fundacja Festiwal Biegów

PLogging Team: biegaMY 

dla czystego regionu!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36,5 nieprzyznanie grantu

109 K1d/0022 Stowarzyszenie Europe4Youth Strefa Wpływu Młodzieży

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36 nieprzyznanie grantu

110 K1m/0306

FUNDACJA "NEURON 

FOUNDATION"

Działam - Zmieniam- 

Inspiruję

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 36 nieprzyznanie grantu

111 K1d/0346

Stowarzyszenie Centrum 

Rozwiązań Systemowych

PoTrzebni - włącz się do gry 

o przyszłość

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 36 nieprzyznanie grantu

112 K1d/0361

Polskie Towarzystwo Studiów nad 

Przyszłością

Plan na przyszłość - praca i 

partnerstwo

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu

113 K1d/0365 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Logika ekologii

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu

114 K1d/0414 Fundacja 7 dni AKTYWNY OBYWATEL

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 36 nieprzyznanie grantu

115 K1m/0568 Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Centrum Aktywności 

Społecznej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36 nieprzyznanie grantu

116 K1m/0572 Fundacja Szansa Idźmy razem

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 36 nieprzyznanie grantu

117 K1m/0590

Stowarzyszenie Nasze 

Imaginarium Głos Miasta

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu

118 K1d/0653 Stowarzyszenie Dla Męciny

Partycypacja siłą 

demokracji - #MłodziToGo!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36 nieprzyznanie grantu

119 K1d/0758 Federacja Mazowia

Mazowiecka Kuratela 

Społeczna. Kontynuacja

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu

120 K1m/0790

Fundacja Na Rzecz Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź 

z Domu"

Obywatel w działaniu - 

aktywny senior w Gorlicach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36 nieprzyznanie grantu

121 K1d/0028 Polska Debatuje

Demokracja w klasie – jak 

to zrobić?

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 35,5 nieprzyznanie grantu

122 K1m/0459 Fundacja Per Mondo

Wspólnie tworzymy lokalną 

politykę dotyczącą ochrony 

zwierząt

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 35,5 nieprzyznanie grantu

123 K1m/0626 Stowarzyszenie Ludzie Miasta Kolorowe Pyskowice

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 35,5 nieprzyznanie grantu



124 K1d/0691

Fundacja Instytut Polityk 

Publicznych

Partycypacja na rzecz 

Małopolski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 35,5 nieprzyznanie grantu

125 K1m/0746 Fundacja PRO

DZIAŁAJ LOKALNIE - UCZ SIĘ 

SIĘ GLOBALNIE

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 35,5 nieprzyznanie grantu

126 K1d/0760

Fundacja Wspierania Organizacji 

Pozarządowych "Umbrella"

Dialog i współpraca 

kluczem do partycypacji 

obywatelskiej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 35,5 nieprzyznanie grantu

127 K1m/0002

Stowarzyszenie Integracji 

Społecznej PROPAGO

III sektor w gminie Brzeg 

Dolny- nasz wspólny 

mianownik

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 35 nieprzyznanie grantu

128 K1d/0041 Fundacja im. Julii Woykowskiej Powinnaś wystartować

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 35 nieprzyznanie grantu

129 K1m/0091

Stowarzyszenie Rozprawy o 

Europie

Młodzieżowy Kompas 

Obywatelski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 35 przyznany grant                23 000,00 €                               -   €                                                                     5 048,00 € 

130 K1d/0254

Stowarzyszenie "Amicus" Gminy 

Dzierzążnia

Ludziom i naturze-przez 

edukację do działania

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 35 nieprzyznanie grantu

131 K1m/0432

Stowarzyszenie Związek 

Podkowian

Podkowa Leśna piękniejsza - 

rozmowy przy wspólnym 

stole

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 35 nieprzyznanie grantu

132 K1m/0443 Fundacja Pasjonauci Monitoring na cztery łapy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 35 przyznany grant                22 977,00 €                               -   €                                                                     4 440,00 € 

133 K1m/0701

Stowarzyszenie Edukacja 

Przyszłości

Konsultacje społeczne w 

Złotoryi

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 35 nieprzyznanie grantu

134 K1d/0709

Fundacja Regionalnej Agencji 

Promocji Zatrudnienia Profesjonalny Senior

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 35 nieprzyznanie grantu

135 K1m/0724

Stowarzyszenie MODrzew - 

Monitoring Obywatelski Drzew Przyjaciele drzew

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 35 nieprzyznanie grantu

136 K1m/0069

Stowarzyszenie im. Mxa 

Kopfsteina

Śląska Akademia Młodych 

Liderów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 34,5 nieprzyznanie grantu

137 K1d/0143 Fundacja Zwalcz Nudę Brygada Porządkowa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 34,5 nieprzyznanie grantu

138 K1m/0149

Stowarzyszenie Polskie Telewizje 

Lokalne i Regionalne

Wsparcie dla mediów 

obywatelskich w 

województwie warmińsko-

mazurskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 34,5 nieprzyznanie grantu

139 K1d/0201

Stowarzyszenie Filmowe 

Chill&Luzz 8 darów świata

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 34,5 nieprzyznanie grantu



140 K1m/0287

Stowarzyszenie Oświatowe 

"Rodzice-Dzieciom" Szkolne konfrontacje

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 34,5 nieprzyznanie grantu

141 K1m/0542

Fundacja na Rzecz Wspierania 

Rodziny ŹRÓDŁA

EKO SKIERNIEWICE - Tu 

mieszkam, tu działam.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 34,5 nieprzyznanie grantu

142 K1m/0130 Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

Kampania społeczna 

,,Zielona Orawa"

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 34 nieprzyznanie grantu

143 K1d/0136

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Dolina Stobrawy" Epicentrum Aktywności

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 34 nieprzyznanie grantu

144 K1m/0198

Stowarzyszenie na rzecz 

Aktywizacji Społeczności Lokalnej Nowe PerspekTyWy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 34 nieprzyznanie grantu

145 K1m/0286

Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów w Orzechowie

Zielona platforma 

współpracy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 34 nieprzyznanie grantu

146 K1m/0321 Fundacja "Następny Krok" Młodzież na straży

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 34 nieprzyznanie grantu

147 K1d/0476

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Warmińsko Mazurski Oddział 

Regionalny TURKUSOWI OBYWATELE

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 34 nieprzyznanie grantu

148 K1m/0546

Stowarzyszenie Klub Kobiet 

Kreatywnych Miasto według kobiet

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 34 nieprzyznanie grantu

149 K1m/0818

Fundacja Regionalne Centrum 

Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych

PostCOVIDowa animacja 

społeczna w dzielnicach 

Gdańska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 34 nieprzyznanie grantu

150 K1m/0075

Mazowiecki Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża,

Zwiększenie 

samoorganizacji NGO 

działających w obszarze 

ratownictwa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 33,5 nieprzyznanie grantu

151 K1m/0124 Fundacja Zatoka Aktywne Kaszubki

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 33,5 nieprzyznanie grantu

152 K1d/0524 "made in brochów" One. My. Siostry.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 33,5 nieprzyznanie grantu

153 K1d/0559

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Możliwych RzeczJasna

LokalnaPL - nowe 

spojrzenie na politykę 

informacyjną i 

komunikacyjną lokalnych 

organizacji obywatelskich

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 33,5 nieprzyznanie grantu

154 K1d/0579

Fundacja Twórczości, Edukacji i 

Animacji Młodzieży - "Teatrikon"

Szkolne Budżety 

Obywatelskie w Lublinie.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 33,5 nieprzyznanie grantu

155 K1m/0599 Stowarzyszenie Integracji SALIX

Edukacja obywatelska 

poprzez wolontariat

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 33,5 nieprzyznanie grantu



156 K1m/0715

Fundacja Nowej Kultury Bęc 

Zmiana Powiększenie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 33,5 nieprzyznanie grantu

157 K1d/0740 Stowarzyszenie Żuławy

Żuławy mają MOC! - 

budowa społeczeństwa 

obywatelskiego w delcie 

Wisły

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 33,5 nieprzyznanie grantu

158 K1m/0757

Fundacja Akademia 

Antykorupcyjna Antykorupcyjny Sygnalista

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 33,5 nieprzyznanie grantu

159 K1d/0163

Krakowskie Stowarzyszenie 

Mówców Dialog bliżej Ciebie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 33 nieprzyznanie grantu

160 K1m/0190 Stowarzyszenie "Warto Pomagać"

PRZYRODA i KULTURA  EKO-

LOGICZNI w gminie Lądek

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 33 nieprzyznanie grantu

161 K1d/0207 Fundacja Kwitnące Talenty Opolski 3 sektor

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 33 nieprzyznanie grantu

162 K1d/0313 Stowarzyszenie "Skrawek Nieba" Klimat dla aktywnych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 33 nieprzyznanie grantu

163 K1m/0398 Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez

Społeczny Instytut 

Wyobraźni - Kurs dla 

Młodzieżowych Rad 

Samorządowych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 33 nieprzyznanie grantu

164 K1m/0474 Stowarzyszenie Homo Faber

"Dajemy po garach" - 

wsparcie aktywności kobiet 

na wsi.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 33 nieprzyznanie grantu

165 K1m/0485 Stowarzyszenie ZMW

KonsultujeMY, 

WspółpracujeMY, 

DziałaMY!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 33 nieprzyznanie grantu

166 K1d/0578

Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Organizacji 

Pozarządowych i Inicjatyw 

Obywatelskich

Strategia wsi - szansą na 

rozwój

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 33 nieprzyznanie grantu

167 K1d/0624

Polskie Stowarzyszenie 

Pedagogów i Animatorów KLANZA 

Oddział Białostocki DRABINA DEMOKARCJI

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 33 nieprzyznanie grantu

168 K1m/0689 Stowarzyszenie Ekopozytywni

Ukształtowanie liderów 

środowiskowych i edukacja 

klimatyczna.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 33 nieprzyznanie grantu

169 K1m/0692 Fundacja TUversity Szkoła Changemakerów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 33 nieprzyznanie grantu

170 K1d/0185

Pallotyńska Fundacja Misyjna 

Salvatti.pl

Warsztaty pięciu 

kontynentów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 32,5 nieprzyznanie grantu

171 K1m/0460

Stowarzyszenie Wrażliwi 

Społecznie

Aktywność obywatelska 

dotycząca ochrony 

środowiska w 

Starachowicach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 32,5 nieprzyznanie grantu



172 K1m/0520 FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA

WSPÓLNIE DLA ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH – 

BO WARTO I MOŻNA!!!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 32,5 nieprzyznanie grantu

173 K1m/0545 Fundacja Green Rev Institute Aktywni wobec ferm

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 32,5 nieprzyznanie grantu

174 K1d/0236

Fundacja Edukacyjna Jana 

Karskiego

JA, TY, My w społeczności 

lokalnej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 32 nieprzyznanie grantu

175 K1d/0423

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Spółdzilelczości i 

przedsiębiorczości Lokalnej 

WAMA-COOP

GREEN UP - MŁODZI NA 

RZECZ ZIELONEJ ZMIANY 

SZKÓŁ I SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH”

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 32 nieprzyznanie grantu

176 K1m/0508

STOWARZYSZENIE LOKALNA 

GRUPA DZIAŁANIA "BRAMA 

MAZURSKIEJ KRAINY" Inteligentne Wioski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 32 nieprzyznanie grantu

177 K1d/0561 Fundacja Łąka Dialog dla natury

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 32 nieprzyznanie grantu

178 K1m/0592 Aktywni Społecznie ASy

Młodzi obywatele 

współdecydują

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 32 nieprzyznanie grantu

179 K1d/0729

Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności "Bona Fides" Centrum Wsparcia Liderek

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 32 nieprzyznanie grantu

180 K1d/0301

Fundacja Forum Inicjatyw 

Społecznych

Young Dialogue and Change 

Maker – budujemy dialog 

wokół wyzwań 

klimatycznych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 31,5 nieprzyznanie grantu

181 K1m/0441

Instytut Nowych Technologii, 

Ekologi i Rozwoju Projekt: Konstytucja

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 31,5 nieprzyznanie grantu

182 K1m/0449

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Idzikowie

Przyroda z naszych stron - 

angażujemy i edukujemy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 31,5 nieprzyznanie grantu

183 K1d/0488 Fundacja Dróg Kulturowych

Budżet Społeczny - nowa 

forma aktywizacji 

mieszkańców

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 31,5 nieprzyznanie grantu

184 K1d/0699

Stowarzyszenie Rozwoju Produktu 

Lokalnego „Wiatraki Mazur” Naturalnie, że działamy!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 31,5 nieprzyznanie grantu

185 K1m/0728 Fundacja Miasto Państwo

Demokracja bez tajemnic 

fundamentem aktywności

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 31,5 nieprzyznanie grantu

186 K1m/0211 Fundacja Aktywność Podkarpackie drzewa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 31 nieprzyznanie grantu

187 K1d/0253 Forum Animatorów Społecznych

My nastoletni obywatele – 

aktywni przedsiębiorczy 

liderzy lokalnej zmiany

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 31 nieprzyznanie grantu



188 K1d/0368 FUNDACJA FAZA

AKADEMIA EKOLIDERÓW W 

BIELSKU-BIAŁEJ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 31 nieprzyznanie grantu

189 K1m/0380 Fundacja,, Bajkowy Las'' Leśna Akademia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 31 nieprzyznanie grantu

190 K1d/0392 Avant Art

Uspołecznienie polityki 

kulturalnej we Wrocławiu i 

na Dolnym Śląsku

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 31 nieprzyznanie grantu

191 K1d/0591

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych Solny Gwarek

Kampania Społeczna No 

promil No Problem.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 31 nieprzyznanie grantu

192 K1d/0632 Instytut Prawa i Społeczeństwa

Obywatele (współ)tworzą 

dostęp do prawa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 31 nieprzyznanie grantu

193 K1m/0807 Fundacja Metropolis Wrocław

My, Miasto. Zmieniamy 

polityki lokalne razem.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 31 nieprzyznanie grantu

194 K1m/0203 FUNDACJA MISSIO CORDIS Zbieraj i wspieraj

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 30,5 nieprzyznanie grantu

195 K1d/0676 Fundacja Sądecka OBYWATEL SĄDECZANIN

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 30,5 nieprzyznanie grantu

196 K1m/0711

Stowarzyszenie Harcerski Ruch 

Ochrony Środowiska im. św. 

Franciszka z Asyżu

Oddolny partycypacyjny 

projekt rozwoju gminy 

Banie Mazurskie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 30,5 nieprzyznanie grantu

197 K1m/0775 FUNDACJA ALIMURADOVA Atto

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 30,5 nieprzyznanie grantu

198 K1d/0305 Fundacja Pracownia Kompetencji

Projektujemy srebrną 

przyszłość

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 30 nieprzyznanie grantu

199 K1d/0350

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad 

Astra

Budowanie aktywizmu 

klimatycznego wśród 

młodzieży szkolnej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 30 nieprzyznanie grantu

200 K1m/0633 Stowarzyszenie Ad astra

Monitoring 

gospodarowania 

publicznymi 

nieruchomościami w 

Gminie Nysa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 30 nieprzyznanie grantu

201 K1m/0748 Koalicja Młodych Aktywistów Lubuskie jeziora

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 30 nieprzyznanie grantu

202 K1d/0247 Fundacja Natura Polska

Sektor NGO dla aktywizacji 

obywatelskiej na rzecz 

ochrony zasad demokracji i 

środowiska naturalnego.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 29,5 nieprzyznanie grantu

203 K1d/0655

Stowarzyszenie Miasto dla 

Mieszkańców Bytom

Mobilne Forum Miejskie 

Bytomia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 29,5 nieprzyznanie grantu



204 K1m/0824

Stowarzyszenie Centrum 

Aktywności Społecznej PRYZMAT

Wzrost zaangażowania 

społecznego w ochronę 

środowiska na 

Suwalszczyźnie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 29,5 nieprzyznanie grantu

205 K1m/0426 Fundacja RATIS EkoAktywni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 29 nieprzyznanie grantu

206 K1m/0776

Fundacja ROzwoju Społeczeństwa 

Przedsiębiorczego

Urząd pracy przyjazny 

cudzoziemcowi

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 29 nieprzyznanie grantu

207 K1d/0282 Fundacja Stabilo

Think Tank - Włącznik 

Obywatelski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 28,5 nieprzyznanie grantu

208 K1d/0505 Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl

W.I.Z.J.A. - Wspólne 

Interdyscyplinarne 

Znajdowanie Jakościowych 

Alternatyw

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 28,5 nieprzyznanie grantu

209 K1m/0600

Stowarzyszenie Twoje Moje 

Leszno

Media leszczyńskie - 

rzetelne czy nie?

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 28,5 nieprzyznanie grantu

210 K1m/0046

Stowarzyszenie Godzianowskie 

Jutro

Godzianowskie Jutro 

zaczyna się dziś.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 28 nieprzyznanie grantu

211 K1m/0605

Fundacja Miasto Obywatelskie 

Lubartów

Kontrola społeczna kluczem 

do rozwoju

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 28 nieprzyznanie grantu

212 K1d/0727

Związek Stowarzyszeń Kongres 

Ruchów Miejskich

Akademia miejskich 

aktywistów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 28 nieprzyznanie grantu

213 K1m/0396

Fundacja Lokalnego Wsparcia 

Kultury AITWAR

Wielkopolska Akademia 

Wolontariatu DobroWolni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 27,5 nieprzyznanie grantu

214 K1m/0820

Fundacja "Partnerstwo Dorzecza 

Kocierzanki i Koszarawy"

Zmiany w klimacie –wybór, 

odpowiedzialność, prawa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 27,5 nieprzyznanie grantu

215 K1m/0346

Stowarzyszenie Edukacji 

Pozaformalnej KALEJDOSKOP

LAS - Lokalna Aktywność 

Społeczna

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 27 nieprzyznanie grantu

216 K1m/0705 Instytut Badań nad Państwem

Obietnice wyborcze a 

rzeczywistość

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 27 nieprzyznanie grantu

217 K1d/0720 CZYSTA ENERGIA ODNAWIALNA

Budowanie zaangażowania 

obywatelskiego na 

poziomie lokalnym w 

rozwój OZE.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 27 nieprzyznanie grantu

218 K1m/0731

STOWARZYSZENIE OBRONY 

SAMORZĄDNOŚCI - NA SWOIM Samorządowcy jutra

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 27 nieprzyznanie grantu

219 K1d/0742

Fundacja Zachodni Ośrodek Badań 

Społecznych i Ekonomicznych

Własnym głosem o sobie - 

partycypacja w działaniu.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 27 nieprzyznanie grantu



220 K1m/0662 Jak nie my to kto Cel kreuje działania

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 26,5 nieprzyznanie grantu

221 K1m/0785 Fundacja Brama Jury

Aktywizacja Częstochowian 

wokół utworzenia parku w 

dolinie Warty

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 26,5 nieprzyznanie grantu

222 K1m/0846 Fundacja Otwarte Okna

Małe szkoły jako lokalne 

centrum aktywności 

społecznej (CAS) według 

metodyki Marii Montessori

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 26,5 nieprzyznanie grantu

223 K1m/0028

Fundacja Wsparcia Procesów 

Społecznych F2

Climathon - Sopocki 

maraton kreatywności na 

rzecz klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 26 nieprzyznanie grantu

224 K1m/0427

Dolnośląski Instytut Studiów 

Energetycznych

Aktywności mieszkańców 

Wrocławia na rzecz ochrony 

klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 26 nieprzyznanie grantu

225 K1d/0516

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju 

Zrównoważonego

Rozmawiając zaczynasz 

rozumieć

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 26 nieprzyznanie grantu

226 K1d/0529

Lokalna Grupa Działania Korona 

Sądecka

Centrum OZE Korony 

Sądeckiej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 26 nieprzyznanie grantu

227 K1m/0548 Stowarzyszenie "ZA BOREM" Nasze Młode Media (NMM)

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 26 nieprzyznanie grantu

228 K1d/0113 Fundacja Zostaw Swój Ślad

EKOwrażliwi Kampania na 

rzecz ochrony Planety

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 25,5 nieprzyznanie grantu

229 K1d/0358

Dortmundzko-Wrocławsko-

Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi Mogę zrobić więcej!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 25,5 nieprzyznanie grantu

230 K1m/0453 Stowarzyszenie DA SIĘ

Łomża: Miasto 

Obywatelskie!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 25,5 nieprzyznanie grantu

231 K1d/0457

Fundacja Rozwoju i Aktywności 

Społecznej "Przyjaźń"

MASA-Międzypokoleniowa 

Akademia Społecznej 

Aktywności

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 25,5 nieprzyznanie grantu

232 K1m/0694 Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000

Naszego miasta już nic nie 

zaśmieci bo segregujemy 

elektro śmieci w Choszcznie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 25,5 nieprzyznanie grantu

233 K1d/0411 Fundacja Oczami Brata

Akademia Aktywnego 

Obywatela

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 25 nieprzyznanie grantu

234 K1d/0683

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

i Promocji Podkarpacia "Pro 

Carpathia" Współpraca ma sens

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 25 nieprzyznanie grantu

235 K1m/0825 Fundacja Plac Wolności

Natura budzi nas do 

działania - film 

dokumentalny

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 25 nieprzyznanie grantu



236 K1m/0125

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Dobieszowicach

Razem działamy na rzecz 

dobra wspólnego

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 24,5 nieprzyznanie grantu

237 K1d/0293 FUNDACJA GOTOWI.ORG

GOTOWI ! - RODZINNY 

PLAN I PLECAK AWARYJNY

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 24,5 nieprzyznanie grantu

238 K1m/0355 Fundacja Liga Przyszłości

Czyste powietrze - 

niewidzialny skarb!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 24 nieprzyznanie grantu

239 K1m/0532 Instytut Karpacki

OBYWATELSKIE MIASTO 

Nowy Sącz

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 24 nieprzyznanie grantu

240 K1d/0751

KAMPU Spółdzielnia Socjalna w 

Krakowie

Plenerowa  Akademia  

Społeczno-Obywatelska - 

PASO na Plantach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 24 nieprzyznanie grantu

241 K1m/0314

Lokalna Grupa Działania Pałuki- 

Wspólna Sprawa Zaangażowani 2021+

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 23,5 nieprzyznanie grantu

242 K1d/0475 FUNDUSZ PARTNERSTWA

Fundusz Inwestycji 

Społecznej: lokalne 

labolatoria społeczne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 23,5 nieprzyznanie grantu

243 K1m/0684 Akademia Tradycji i Kreatywności

Aktywizacja lokalnej 

społeczności w 

kształtowaniu polityk 

lokalnych.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 23,5 nieprzyznanie grantu

244 K1m/0783

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Raciąskiej "Ziemowit" w Raciążu

Wzrost partycypacji 

społecznej trzeciego 

sektora oraz członków 

lokalnej społeczności w 

życiu publicznym

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 23,5 nieprzyznanie grantu

245 K1d/0321 Nidzicki Fundusz Lokalny

INFTRUST - Informacja i 

zaufanie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 23 nieprzyznanie grantu

246 K1m/0395 Stowarzyszenie "Zielona Akcja"

Akademia inicjatyw 

lokalnych.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 23 nieprzyznanie grantu

247 K1d/0402 Fundacja św. Jadwigi

"Działaj, wspieraj, wybieraj - 

lokalni liderzy Granitowego 

Szlaku"

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 23 nieprzyznanie grantu

248 K1m/0165

Fundacja Aktywizmu 

Klimatycznego

Wspieranie oddolnych 

działań klimatycznych poza 

dużymi miastami

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 22,5 nieprzyznanie grantu

249 K1m/0210 Fundacja Jagiellońska

Inkubator Aktywnych 

Obywateli

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 22,5 nieprzyznanie grantu

250 K1d/0753

Stowarzyszenie Forum Młodych 

Dyplomatów Globalnie Aktywni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 22,5 nieprzyznanie grantu

251 K1m/0391

Fundacja Kreatywnych Innowacji 

KI Active awareness

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 22 nieprzyznanie grantu



252 K1m/0695

Stowarzyszenie "PARTNER" dla  

Przedsiębiorczości

Bez podziałów i sporów 

pracujmy dla ochrony 

klimatu.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 22 nieprzyznanie grantu

253 K1m/0845 Miasto Obywatelskie

Cykl debat „Najważniejszy 

problemem w Twoim 

mieście”

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 22 nieprzyznanie grantu

254 K1m/0848

Regionalne Centrum Wolontariatu 

w Elblągu

Wolontariat w zgodzie z 

naturą

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 22 nieprzyznanie grantu

255 K1d/0512

Polskie Centum Mediacji Oddział 

w Poznaniu EkoMediacje

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 21,5 nieprzyznanie grantu

256 K1m/0732 Fundacja Verita I CAN HELP

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 21,5 nieprzyznanie grantu

257 K1d/0298 Fundacja Fabryka Inspiracji.PL

Głos Obywateli - niezależny 

ośrodek badawczy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 20,5 nieprzyznanie grantu

258 K1m/0786 Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź

Aktywne osiedla  - 

świadome decyzje i 

działania obywatelskie.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 20,5 nieprzyznanie grantu

259 K1m/0841 Fundacja Roll-na

Odważne kobiety z terenów 

wiejskich

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 20,5 nieprzyznanie grantu

260 K1m/0003 Klub Sportowy "Avia"

Wakacje z Avią Kamionki 

dla wszystkich

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 20 nieprzyznanie grantu

261 K1d/0497 Komitet Obrony Demokracji

Demokratyczna partia 

polityczna w 

demokratycznej gminie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 20 nieprzyznanie grantu

262 K1m/0682

Fundacja na Rzecz Kultury 

"Walizka"

W puszczy: praktyki 

relacyjne i sprawiedliwa 

transformacja

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 20 nieprzyznanie grantu

263 K1m/0836

Stowarzyszenie Rozwoju 

Zachodniej Lubelszczyzny Nowe 

Perspektywy

Obywatele decydują o 

swoim środowisku

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 19,5 nieprzyznanie grantu

264 K1m/0844

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

edukacji, kultury i sportu LABA Ekoteka młodego człowieka

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 19,5 nieprzyznanie grantu

265 K1m/0570

Stowarzyszenie Instytut im. Johna 

Maynarda Keynesa Latarnik NGO

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 19 nieprzyznanie grantu

266 K1d/0685

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

JÓZEFOWIE Media Lokalne - WAM

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 19 nieprzyznanie grantu

267 K1d/0755 Instytut Rozwoju Społecznego Bliżej siebie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 18,5 nieprzyznanie grantu



268 K1m/0318 Stowarzyszenie "AKTYWNI". SENIORZY SENIOROM

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 18 nieprzyznanie grantu

269 K1d/0558 Fundacja Niesamowity Dolny Śląsk

Sto Wież - JEDEN SZLAK - 

Nowa perspektywa 

Dolnego Śląska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 18 nieprzyznanie grantu

270 K1d/0575 Fundacja Nie-Art

Aktywizacja mieszkańców 

Torunia poprzez działania 

społeczne i kulturalne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 17,5 nieprzyznanie grantu

271 K1m/0067 ENERGIA DLA GLIWIC

CENTRUM AKTYWIZACJI 

OBYWATELSKIEJ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 17 nieprzyznanie grantu

272 K1d/0117 Fundacja Ari Ari

Spotkania przy stole. 

Kapitał społeczny i 

kulturowy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 16 nieprzyznanie grantu

273 K1m/0356

Stowarzyszenie „Działam dla 

Gminy Bieliny”

Bank aktywnych 

społeczności Gór 

Świętokrzyskich

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 16 nieprzyznanie grantu

274 K1m/0153 Lubelska Liga Gier Miejskich Młodzi mają głos

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 14 nieprzyznanie grantu

275 K1m/0588 Stowarzyszenie W stronę słońca

DziałaMY - integracja 

społeczności gminy Ińsko

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 13 nieprzyznanie grantu

276 K1m/0574

Wieluńskie Towarzystwo 

Naukowe Wspólnie dla dobra nauki

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 10 nieprzyznanie grantu

277 K1m/0078

GŁUCHOŁASKA GRUPA 

POSZUKIWAWCZO RATOWNICZA

Wyposażenie ratowników 

GGPR w niezbędny sprzęt 

specjalistyczny

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 0 nieprzyznanie grantu

278 K1m/0150

Stowarzyszenie "Nasze Miasto 

Radomyśl Wielki" w Radomyślu 

Wielkim

Założenie Izby Pamięci i 

Tradycji w Radomyślu 

Wielkim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 0 nieprzyznanie grantu

279 K1m/0230 FUNDACJA JUTRZNIA

Age to Live European 

platform for Senior

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 0 nieprzyznanie grantu

280 K1d/0318

Stowarzyszenie na Rzecz 

Niepełnosprawnych SPES

Poradnictwo specjalistyczne 

i rzecznictwo praw 

realizowane przez Ośrodek 

Poradnictwa i Rzecznictwa 

Praw

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 0 nieprzyznanie grantu

281 K1m/0345 Spółdzielnia Socjalna HELP Akademia Obywatelska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 0 nieprzyznanie grantu

282 K1m/0401

Stowarzyszenie "Godzina dla 

Kalisza"

Ogrody permakluturowe w 

Kaliszu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 0 nieprzyznanie grantu

283 K1m/0412 Bema20 Sztuka odzyskana

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 0 nieprzyznanie grantu



284 K1m/0434

Ochotnicza Straż Pożarna RP w 

Trzebczu Szlacheckim

Doposażenie OSP Trzebcz w 

sprzęt ratujący życie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 0 nieprzyznanie grantu

285 K1m/0505

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Skrzynnie Z bezpieczeństwem na Ty

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 0 nieprzyznanie grantu

286 K1d/0557

Pomorska Sieć Centrów 

Organizacji Pozarządowych

Pomorski ekosystem 

dialogu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 0 nieprzyznanie grantu

287 K1m/0557

Ogólnopolskie Porozumienie Rad 

Seniorów

Małopolska Wspólnota 

Happy End

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 0 nieprzyznanie grantu

288 K1m/0569

FUNDACJA CZYSTA-ZDROWA EKO-

POLSKA Ekologia to Przyszłość

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 0 nieprzyznanie grantu

289 K1m/0582 Fundacja MEDIUS

Ośrodek Doskonalenia 

Mediatorów MEDIUS

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 0 nieprzyznanie grantu

290 K1m/0619

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

GOŁUCHOWICACH

ZAKUP SPRZĘTU 

RATOWNICZEGO NA 

POTRZEBY OCHOTNICZEJ 

STRAŻY POŻARNEJ W  

GOŁUCHOWICACH

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 0 nieprzyznanie grantu

291 K1m/0656

Stowarzyszenie Samorządów 

Euroregionu "Bug"

Agroturystyka szansą 

wzmocnienia potencjału 

społecznego mieszkańców 

pogranicza.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 0 nieprzyznanie grantu


