
OBSZAR 3: BUDOWANIE KULTURY DEMOKRATYCZNEJ I ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM, 2. KONKURS NA PROJEKTY TEMATYCZNE - WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

LP.
NUMER 

WNIOSKU
WNIOSKODAWCA TYTUŁ PROJEKTU OBSZAR WSPARCIA WOJEWÓDZTWO

LICZBA 
PUNKTÓW

DECYZJA O 
PRZYZNANIU GRANTU

PODSTAWOWA 

WARTOŚĆ GRANTU

WARTOŚĆ 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 INNE UWAGI

1 K2d/0056
FUNDACJA EKOLOGICZNA 
"ZIELONA AKCJA"

Młodzieżowe inicjatywy 
dla dobrego klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 45,5 przyznany grant - 83 904,75 €-         - -   €-                     - 16 666,68 €-                                                         

2 K2m/0351
Towarzystwo Krajoznawcze 
Krajobraz

Parki Narodowe 

Przyszłości

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 45 przyznany grant - 22 988,11 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           

3 K2d/0373
Związek Stowarzyszeń Kongres 
Ruchów Miejskich

Zielona rewolucja - 
energetyka obywatelska w 

małych i średnich 
miastach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 44,5 przyznany grant - 83 951,47 €-         - 10 428,57 €-         - 17 857,14 €-                                                         

4 K2d/0370

Fundacja Regionalne Centrum 
Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych

DecydujMY! Zwiększanie 

wpływu młodych i 

dorosłych na życie w 

Gdańsku

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 43,5 przyznany grant - 83 989,89 €-         - -   €-                     - 17 500,00 €-                                                         

5 K2d/0374

Stowarzyszenie Centrum 
Rozwoju Edukacji Obywatelskiej 
CREO Włączamy ZERO WASTE!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 43,5 przyznany grant - 83 998,83 €-         - 11 530,59 €-         - 17 740,47 €-                                                         

6 K2m/0074
Stowarzyszenie Oświatowe 
"Rodzice-Dzieciom"

Rybnik - tu dzieci i ryby 

mają głos

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 43 przyznany grant - 22 990,47 €-         - -   €-                     - 5 047,61 €-                                                           

7 K2d/0008

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 43 przyznany grant - 83 756,26 €-         - 7 200,00 €-            - 18 345,96 €-                                                         

8 K2d/0267 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 43 przyznany grant - 64 565,61 €-         - -   €-                     - 10 369,04 €-                                                         

9 K2m/0361

Warmińsko-Mazurska Federacja 

Oświatowa "Rozwój"

Nasze Szafranki! Warto się 

angażować!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 42,5 przyznany grant - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 060,00 €-                                                           

10 K2m/0087
Lokalna Organizacja Turystyczna 
Pogranicze Warmii i Mazur

Aktywni obywatele w 
gminie Purda

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 42 przyznany grant - 22 923,82 €-         - -   €-                     - 4 404,76 €-                                                           

11 K2m/0559 Fundacja Nowej Wspólnoty

Ukraińcy w Polsce. Jak 

ułożyć wspólne życie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 42 przyznany grant - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 004,75 €-                                                           

12 K2d/0282

Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Organizacji 

Pozarządowych i Inicjatyw 
Obywatelskich

Edukujemy, animujemy, 
partycypacyjnie III sektor 
Warmii i Mazur budujemy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 42 przyznany grant - 83 996,45 €-         - -   €-                     - 18 452,38 €-                                                         

13 K2d/0445 Akcja Miasto
Tramwaje i kolej dla 
klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 42 przyznany grant - 83 939,29 €-         - -   €-                     - 18 447,61 €-                                                         



14 K2d/0466

Fundacja Laboratorium Badań i 

Działań Społecznych SocLab

Szkolny budżet 
partycypacyjny - czas na 

młodych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 42 przyznany grant - 82 973,96 €-         - -   €-                     - 13 000,00 €-                                                         

15 K2d/0063 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 41 przyznany grant - 66 002,85 €-         - -   €-                     - 13 571,43 €-                                                         

16 K2d/0067
Stowarzyszenie Młodych 
Animatorów Kultury

Pracownia Aktywności 
Lokalnej – Kolektyw 
Aktywne Miasto

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 41 przyznany grant - 83 976,21 €-         - -   €-                     - 18 157,16 €-                                                         

17 K2d/0168

Ośrodek Wspierania Organizacji 

Pozarządowych Zmiana Klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 41 przyznany grant - 83 904,30 €-         - -   €-                     - 14 690,48 €-                                                         

18 K2d/0204
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 41 przyznany grant - 77 493,49 €-         - -   €-                     - 16 887,45 €-                                                         

19 K2m/0109

Stowarzyszenie „KAS” Kombinat 

Aktywności Społecznej

Obywatelski Program z 
zakresu promocji zdrowia 
psychicznego w powiecie 
radomskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 40,5 przyznany grant - 22 912,61 €-         - -   €-                     - 4 880,95 €-                                                           

20 K2m/0211

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 40,5 przyznany grant - 22 996,45 €-         - -   €-                     - 4 579,81 €-                                                           

21 K2m/0601

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja 

Aktywność Rozrywka Kultura 
Alternatywa Lokalnie EkoLOgiczni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 40,5 przyznany grant - 22 981,92 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           

22 K2d/0242
Fundacja Wspierania Rodziny 
Matecznik Mamy Głos

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 40,5 przyznany grant - 68 508,09 €-         - -   €-                     - 5 666,67 €-                                                           

23 K2d/0443 Fundacja Greenmind Rzeka nie jest rzeczą.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 40,5 przyznany grant - 83 924,74 €-         - -   €-                     - 12 857,14 €-                                                         

24 K2d/0482 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 przyznany grant - 83 967,86 €-         - 12 572,62 €-         - 18 333,33 €-                                                         

25 K2m/0210

Fundacja Rozwoju Ziemi 

Chojnickiej i Człuchowskiej

Chojnicka strategia 

młodych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 40 przyznany grant - 22 950,00 €-         - -   €-                     - 4 000,00 €-                                                           
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

26 K2m/0329 Aktywni Seniorzy

Seniorska Sieć dla 

Współpracy i Rozwoju

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 40 przyznany grant - 22 990,00 €-         - -   €-                     - 1 850,00 €-                                                           

27 K2d/0292

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 40 przyznany grant - 83 947,63 €-         - 11 025,71 €-         - 18 333,34 €-                                                         

28 K2d/0410

Polska Fundacja Społeczeństwa 

Przedsiębiorczego IDEE przez wieś

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 40 przyznany grant - 83 190,77 €-         - -   €-                     - 18 211,90 €-                                                         

29 K2d/0212

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 39,5 przyznany grant - 84 000,00 €-         - -   €-                     - 18 448,00 €-                                                         

30 K2d/0214
Fundacja Odpowiedzialna 
Polityka Gotowi na wybory!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 39,5 przyznany grant - 71 642,90 €-         - -   €-                     - 15 285,71 €-                                                         

31 K2d/0487
Stowarzyszenie Aktywności 
Obywatelskiej Bona Fides

Parowozownia Katowice: 

nowe życie dla zabytku i 

społeczności lokalnej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 39,5 przyznany grant - 83 999,78 €-         - -   €-                     - 17 999,53 €-                                                         
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu



32 K2m/0118 Nasza Szczycieńska Ziemia UWOLNIJMY JEZIORA

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 39 przyznany grant - 19 119,55 €-         - -   €-                     - 3 878,57 €-                                                           

33 K2m/0297 STOWARZYSZENIE 515

POD PRĄD - eksperymenty 

z nadodrzańską przyrodą i 

dźwiękami, pobudzające 

kreatywności i twórcze 

myślenie u uczniów szkół 
podstawowych. Analiza i 
transfer islandzkiego 

myślenia twórczego i 
kultury innowacji.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 39 przyznany grant - 22 995,73 €-         - 3 444,29 €-            - 5 047,64 €-                                                           

34 K2m/0312 Fundacja ważne sprawy Sprawdzam to! 2.0

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 39 przyznany grant - 19 096,20 €-         - -   €-                     - 3 428,58 €-                                                           

35 K2m/0413

Stowarzyszenie Młodych Gminy 

Płużnica eko-Załoga

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 39 przyznany grant - 22 999,85 €-         - -   €-                     - 4 985,72 €-                                                           

36 K2d/0121
Fundacja Instytut Spraw 
Obywatelskich Miasto w ruchu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 39 przyznany grant - 80 954,26 €-         - 11 674,78 €-         - 17 554,29 €-                                                         
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

37 K2d/0135

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Spółdzielczości i 

Przedsiębiorczości Lokalnej 
WAMA-COOP

GREEN UP 2022-2024 - 

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 39 przyznany grant - 84 000,00 €-         - 12 599,00 €-         - 18 370,00 €-                                                         

plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

38 K2d/0298

Kujawsko-Pomorska Federacja 

Organizacji Pozarządowych

Od zespołowej aktywności 
do zintegrowanej 
reprezentacji

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 39 przyznany grant - 72 626,18 €-         - -   €-                     - 9 691,41 €-                                                           

39 K2m/0234 Stowarzyszenie Zwykłe Kamratki
Seniorzy na rzecz 
strategicznego rozwoju

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 38,5 przyznany grant - 22 990,00 €-         - -   €-                     - 1 750,00 €-                                                           

40 K2d/0128 Lokalni w Gminie Suchy Las Lokalna młodzież ma głos

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 38,5 przyznany grant - 79 682,17 €-         - -   €-                     - 17 871,44 €-                                                         

Kwota grantu zmniejszona o 4285,71
euro (z 83 967,88 euro do 79 682,17

euro) w części dot. projektu tematycznego

41 K2d/0183 Agro-Perma-Lab

Kobiece Mosty: jak 

budować współpracę 

pomiędzy miastem a wsią 

w kontekście żywności

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 38,5 przyznany grant - 76 090,48 €-         - -   €-                     - 10 350,01 €-                                                         

42 K2d/0278

Stowarzyszenie Pomocy 

Potrzebującym NADZIEJA

Seroccy Seniorzy budują 

Strategię

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 38,5 przyznany grant - 58 395,23 €-         - -   €-                     - 10 857,14 €-                                                         

43 K2d/0297

Fundacja Biuro Inicjatyw 

Społecznych
Aktywni Mieszkańcy mają 
swoje Miejsce!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 38,5 przyznany grant - 83 590,96 €-         - -   €-                     - 18 357,15 €-                                                         

44 K2m/0433 Bydgoski Alarm Smogowy Społeczni Ekodoradcy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 38 przyznany grant - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 060,00 €-                                                           

45 K2d/0320
Fundacja Aktywności 
Obywatelskiej

Razem Mieszkamy - 

Wspólnie działamy !

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 38 przyznany grant - 83 935,24 €-         - -   €-                     - 11 836,91 €-                                                         

46 K2d/0441 Fundacja Civis Polonus

Demokracja w 

branżówkach - 

innowacyjne podejście do 

samorządu uczniowskiego 

w szkołach branżowych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 38 przyznany grant - 78 389,03 €-         - -   €-                     - 15 238,10 €-                                                         
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

47 K2m/0444

Stowarzyszenie Jeżyckie 
Centrum Kultury i Inicjatyw 

Społecznych

Centrum Inicjatyw 

Lokalnych Sąsiedzkie 

Jeżyce

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 38 lista rezerwowa - 22 995,38 €-         - -   €-                     - 3 702,39 €-                                                           



48 K2d/0237 Fundacja Pole Dialogu

Domy otwarte. Wspólne 

świętowanie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 38 lista rezerwowa - 62 627,43 €-         - 8 028,57 €-            - 7 619,04 €-                                                           
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

49 K2d/0356 Fundacja Ładne Historie

OTWARTA grupa 

branżowa do spraw dzieci 

i młodzieży

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 38 lista rezerwowa - 83 976,20 €-         - -   €-                     - 18 428,57 €-                                                         

50 K2m/0401
Fundacja Dziedzictwo 
Przyrodnicze Jestem z łosiem

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 38 nieprzyznanie grantu - 22 952,38 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

51 K2d/0239 "Bank Żywności w Ciechanowie”

Społeczności (od)zyskują - 

nie marnują!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 38 nieprzyznanie grantu - 82 790,93 €-         - -   €-                     - 18 023,80 €-                                                         

52 K2d/0296 Klub Jagielloński

Wielobiegunowe 
Mazowsze: rola 

mieszkańców w 
deglomeracji 
wojewódzkiej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 38 nieprzyznanie grantu - 64 111,90 €-         - -   €-                     - 13 999,99 €-                                                         

53 K2d/0231

Zabrzańskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Profilaktyki i Pomocy 
Rodzinie Droga

Młodzi Gniewni budują 
zielone mury

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 37,5 przyznany grant - 37 568,58 €-         - -   €-                     - 6 433,33 €-                                                           
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

54 K2m/0228
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 37,5 nieprzyznanie grantu - 22 947,64 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

55 K2m/0473 Stowarzyszenie Teraz My Tabor Kultury

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 057,15 €-                                                           

56 K2m/0493 Fundacja Emma
Obywatelska Sława – 
aktywna moc dialogu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 22 964,29 €-         - -   €-                     - 4 761,90 €-                                                           

57 K2d/0045

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Puszczy Knyszyńskiej "WIELKI 
LAS" Climate Challenge

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 83 450,01 €-         - 9 964,29 €-            - 18 095,24 €-                                                         

58 K2d/0177 Fundacja Rzecz Społeczna
Polityczna Akademia 
Kobiet

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 83 995,22 €-         - 12 585,71 €-         - 18 475,72 €-                                                         

59 K2d/0200 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 37,5 nieprzyznanie grantu - 83 985,73 €-         - -   €-                     - 18 273,80 €-                                                         

60 K2d/0262
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-
UNIA

AKTYWNY PROSUMENT I 

SOŁECTWO - 
FUNDAMENTY 
DEMOKRACJI 
ENERGETYCZNEJ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 83 999,85 €-         - -   €-                     - 18 402,86 €-                                                         

61 K2d/0352
Lubelska Szkoła Młodych Liderów 
i Liderek

Lubelska Szkoła Młodych 
Liderów i Liderek

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 83 650,05 €-         - -   €-                     - 18 288,08 €-                                                         

62 K2d/0386 Zróbmy.To Głosem Młodych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 83 885,72 €-         - -   €-                     - 7 738,11 €-                                                           

63 K2d/0559 Stowarzyszenie "Europa Iuvenis"
Młodzieżowa strategia w 
akcji

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 66 492,89 €-         - -   €-                     - 7 933,33 €-                                                           

64 K2m/0215 Stowarzyszenie EZG

Razem mamy tyle, żeby 

działać!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 37 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 057,15 €-                                                           



65 K2m/0644
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 - 22 999,72 €-         - -   €-                     - 5 050,01 €-                                                           

66 K2d/0116 Fundacja Szkoła Liderów

Szkoła Liderek Wiejskich. 

Przywództwo włączające 

w działaniu.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 37 nieprzyznanie grantu - 79 087,19 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

67 K2d/0321
Fundacja Inicjowania Rozwoju 
Up Foundation ABC Dostępności

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 37 nieprzyznanie grantu - 83 762,36 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

68 K2d/0442

Ośrodek Działań Ekologicznych 

„Źródła”

Dla bezpiecznych 
spacerów w lesie - 
monitoring i edukacja

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 37 nieprzyznanie grantu - 73 988,10 €-         - -   €-                     - 11 028,57 €-                                                         

69 K2d/0291
FUNDACJA MIEJSC I LUDZI 
AKTYWNYCH

Rady seniorów - dialog i 
aktywizacja obywatelska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36,5 nieprzyznanie grantu - 83 980,98 €-         - 12 592,85 €-         - 18 414,29 €-                                                         

70 K2d/0338 Miasto Jest Nasze
Liga mazowiecka ochrony 
terenów zielonych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36,5 nieprzyznanie grantu - 38 903,57 €-         - -   €-                     - 6 928,56 €-                                                           

71 K2d/0467 Fundacja Wolności

Planowanie przestrzenne 

w interesie mieszkańców

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 36,5 nieprzyznanie grantu - 34 759,07 €-         - -   €-                     - 7 619,05 €-                                                           

72 K2d/0522 Fundacja Court Watch Polska
Prawa cudzoziemców w 
polskim procesie karnym

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 36,5 nieprzyznanie grantu - 83 957,51 €-         - -   €-                     - 16 291,67 €-                                                         

73 K2m/0073 Green REV Institute Szkoły dla Klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu - 22 734,30 €-         - -   €-                     - 4 421,66 €-                                                           

74 K2m/0088

Stowarzyszenie Aktywności 

Społecznych Projektor

Nowy model partycypacji 

społecznej w planowaniu 
przestrzennym

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 36 nieprzyznanie grantu - 7 319,05 €-            - -   €-                     - 1 309,52 €-                                                           

75 K2m/0197 Fundacja MEDIUS Lider społeczny na straży!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 36 nieprzyznanie grantu - 22 977,40 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

76 K2m/0358 Fundacja będzie dziko Strażnicy idą w świat

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 36 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 060,00 €-                                                           

77 K2m/0527 Fundacja "W rozwoju" rozwojownik obywatelski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 36 nieprzyznanie grantu - 22 992,87 €-         - -   €-                     - 4 976,20 €-                                                           

78 K2m/0615
Stowarzyszenie Młodzi dla 
Brzozowa

Wzmacniamy głos 

młodych w powiecie 
brzozowskim!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 36 nieprzyznanie grantu - 21 481,19 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

79 K2d/0164
Fundacja Europejski Instytut 
Outsourcingu

e-mrm.pl - Platforma 

Młodzieżowych Rad Miast

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 36 nieprzyznanie grantu - 83 864,32 €-         - -   €-                     - 17 380,95 €-                                                         

80 K2d/0207

Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS Liderzy Przyszłości

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 36 nieprzyznanie grantu - 83 595,27 €-         - -   €-                     - 17 571,43 €-                                                         

81 K2d/0434 Fundacja Świętego Mikołaja Akademia Liderów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu - 70 750,26 €-         - -   €-                     - 15 380,95 €-                                                         

82 K2d/0451
Stowarzyszenie "Lepsza Gmina 
Czerwonak" Las - dobro wspólne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 36 nieprzyznanie grantu - 82 271,41 €-         - -   €-                     - 17 288,10 €-                                                         



83 K2m/0184 Fundacja Kuźnia Kampanierów Cicha Łódź

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 35,5 nieprzyznanie grantu - 22 642,84 €-         - 3 250,01 €-            - 4 957,14 €-                                                           

84 K2m/0262
Fundacja Aktywizmu 
Klimatycznego

BRDa - Bydgoski Reaktor 

Działania

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 35,5 nieprzyznanie grantu - 22 999,29 €-         - -   €-                     - 4 595,23 €-                                                           

85 K2m/0346 Instytut Debaty Publicznej

Akademia Liderów 

Społeczeństwa 
Obywatelskiego

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 35,5 nieprzyznanie grantu - 22 930,96 €-         - -   €-                     - 3 571,43 €-                                                           

86 K2m/0429
Seniorski Klub Sportowy 
„Aktywna Rodzina”

Seniorskie Porozumienie 
na rzecz Partycypacji

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 35,5 nieprzyznanie grantu - 22 790,00 €-         - -   €-                     - 1 500,00 €-                                                           

87 K2m/0574 Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" Eko-aktywni!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 35,5 nieprzyznanie grantu - 8 607,17 €-            - -   €-                     - 1 309,52 €-                                                           

88 K2m/0038
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 35 nieprzyznanie grantu - 22 979,09 €-         - -   €-                     - 5 002,41 €-                                                           

89 K2m/0062 Fundacja Futurama

Teraz my - partycypacja 

społeczna w gminie 

Złotoryja

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 35 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 3 095,24 €-                                                           

90 K2m/0340
Stowarzyszenie Polskie Telewizje 
Lokalne i Regionalne

Wsparcie dla mediów 
obywatelskich w 
województwie lubelskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 35 nieprzyznanie grantu - 22 970,25 €-         - -   €-                     - 5 042,85 €-                                                           

91 K2m/0419 Fundacja Odlewnia Dom Sąsiedzki ODLEWNIA

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 35 nieprzyznanie grantu - 22 999,81 €-         - 3 440,48 €-            - 5 059,52 €-                                                           

92 K2d/0230 Stowarzyszenie MOST

Metropolitalne Centrum 

Aktywności i Integracji

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 35 nieprzyznanie grantu - 76 013,75 €-         - -   €-                     - 8 190,47 €-                                                           

93 K2m/0403

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 34,5 nieprzyznanie grantu - 20 570,26 €-         - -   €-                     - 2 023,81 €-                                                           

94 K2m/0629 Fundacja z Marzeniami

#WAWA - Wielkopolska 
Akademia Wiejskich 

Aktywności

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 34,5 nieprzyznanie grantu - 22 976,20 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

95 K2d/0102 TURKUSOWI OBYWATELE TURKUSOWI OBYWATELE I

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 34,5 nieprzyznanie grantu - 68 978,59 €-         - -   €-                     - 15 000,00 €-                                                         

96 K2d/0494
Fundacja Dzieła Kolpinga w 
Polsce

Zrównoważony rozwój – 

mam na to wpływ!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 34,5 nieprzyznanie grantu - 83 799,29 €-         - -   €-                     - 18 000,00 €-                                                         

97 K2m/0277 FUNDACJA WIOSNA-JESIEŃ Klub Małego Obywatela

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 34 nieprzyznanie grantu - 22 999,05 €-         - 3 380,95 €-            - 5 040,00 €-                                                           

98 K2m/0478 Federacja Zielonych "Gaja"

Ogólnopolski monitoring 
realizacji gminnych 
programów usuwania 
azbestu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 34 nieprzyznanie grantu - 22 930,48 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

99 K2d/0503 Fundacja Zamek Bełżyce Dom Dialogu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 34 nieprzyznanie grantu - 47 567,89 €-         - -   €-                     - 9 845,23 €-                                                           

100 K2m/0115 Fundacja Aktywność Mocne NGO !

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 33,5 nieprzyznanie grantu - 19 028,58 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    



101 K2m/0237

FUNDACJA ZAPROJEKTOWANE 

DO DZIAŁANIA

Młodzieżowy Inkubator 

Aktywności Lokalnej “TU I 
TERAZ”

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 33,5 nieprzyznanie grantu - 15 371,45 €-         - -   €-                     - 3 047,63 €-                                                           

102 K2m/0380 Spółdzielnia Socjalna Zmysły Uniwersytet Kultury

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 33,5 nieprzyznanie grantu - 22 967,61 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

103 K2d/0402 Pracownia Inicjatyw Społecznych

Podnoszenie kompetencji 

do działalności w 

Młodzieżowych Radach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 33,5 nieprzyznanie grantu - 69 154,78 €-         - -   €-                     - 3 214,28 €-                                                           

104 K2m/0437
Pomorskie Stowarzyszenie 
Aktywni Lokalnie Klimat – zrób to sam

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 33 nieprzyznanie grantu - 22 976,20 €-         - -   €-                     - 4 928,57 €-                                                           

105 K2m/0533 Fundacja Dalekiego Zasięgu Przyjaciele jeziora Limajno

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 33 nieprzyznanie grantu - 22 604,75 €-         - -   €-                     - 4 909,55 €-                                                           

106 K2m/0647 Stowarzyszenie Orzeł i Reszka Akademia Ekoliderów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 33 nieprzyznanie grantu - 22 747,61 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           

107 K2d/0179 Forum Animatorów Społecznych

MY NASTOLETNI 
OBYWATELE - AKTYWNI, 

PRZEDSIĘBIORCZY, 

MŁODZIEŻOWI LIDERZY 
LOKALNEJ ZMIANY

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 33 nieprzyznanie grantu - 83 999,98 €-         - 12 598,10 €-         - 18 478,57 €-                                                         

108 K2d/0500 Fundacja Dzieci w Naturę
Miejskie laboratorium 

użytków

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 33 nieprzyznanie grantu - 83 999,77 €-         - -   €-                     - 18 475,22 €-                                                         

109 K2m/0564 Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Sąsiedztwo w 

dialogowaniu i działaniu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 32,5 nieprzyznanie grantu - 22 999,84 €-         - -   €-                     - 5 017,64 €-                                                           

110 K2m/0568
Fundacja Miasto Obywatelskie 
Lubartów

Monitoring działań rady 
miasta i powiatu 
lubartowskiego

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 32,5 nieprzyznanie grantu - 22 956,95 €-         - -   €-                     - 4 973,40 €-                                                           

111 K2d/0196 Fundacja Szkoła z Klasą
Regionalni młodzi. O co 
nam chodzi?

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 32,5 nieprzyznanie grantu - 83 932,39 €-         - -   €-                     - 5 033,34 €-                                                           

112 K2d/0444

Federacja Organizacji Socjalnych 

Województwa Warmińsko-
Mazurskiego FOSa

Aktywni liderzy na nowe 
czasy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 32,5 nieprzyznanie grantu - 83 910,74 €-         - -   €-                     - 18 380,95 €-                                                         

113 K2d/0526 Miasto Dla Mieszkańców Bytom Efekt Miasta

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 32,5 nieprzyznanie grantu - 64 195,24 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

114 K2m/0082

Stowarzyszenie Wrażliwi 

Społecznie

Inwestycja tzw. spalarni 

odpadów - decyzją 

mieszkańców Starachowic

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 32 nieprzyznanie grantu - 22 970,63 €-         - -   €-                     - 5 036,95 €-                                                           

115 K2m/0495

Stowarzyszenie "Wieś 

Jabłkowych Smaków"
Design Thinking w 
projektowaniu wsi

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 32 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 060,00 €-                                                           

116 K2m/0623

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 32 nieprzyznanie grantu - 22 980,96 €-         - -   €-                     - 4 928,58 €-                                                           

117 K2d/0570 Fundacja Dzika Polska

Wsparcie społeczności w 
ocenie egzekwowania 
Standardu FSC jako 

narzędzia zachowania 
lasów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 32 nieprzyznanie grantu - 56 039,99 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    



118 K2d/0349 Stowarzyszenie ETAP Szkoła Małych Liderów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 31,5 nieprzyznanie grantu - 83 621,43 €-         - -   €-                     - 17 964,29 €-                                                         

119 K2d/0530 Fundacja Żółty Szalik
Żółty Szalik - miejsce 
inspiracji

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 31,5 nieprzyznanie grantu - 83 700,01 €-         - -   €-                     - 17 261,90 €-                                                         

120 K2m/0079
Fundacja Wspierania Dialogu 
"Rozmawiajmy"

"Aktywny Obywatel" - 
Akademia Liderów 60+

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 31 nieprzyznanie grantu - 22 630,97 €-         - -   €-                     - 4 357,13 €-                                                           

121 K2m/0222 Fundacja Nie rób dymu Nie pal śmieci, segreguj!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 31 nieprzyznanie grantu - 22 907,13 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           

122 K2m/0514 Fundacja Strefa Działania

AKTYWNE 

SPOŁECZEŃSTWO TO 

INSPIRUJĄCA 

PRZYSZŁOŚĆ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 31 nieprzyznanie grantu - 22 996,76 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

123 K2d/0146 Stowarzyszenie Uroczysko
Puszcza Knyszyńska - 
dobro wspólne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 31 nieprzyznanie grantu - 83 872,10 €-         - -   €-                     - 5 202,39 €-                                                           

124 K2d/0241
Stowarzyszenie Integracja i 
Rozwój

Od Świętokrzyskiego 
Obywatela do 

Świadomego Lidera

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 31 nieprzyznanie grantu - 83 452,38 €-         - -   €-                     - 12 690,47 €-                                                         

125 K2d/0405 ZACZYTANI.ORG Aktywne Bajki

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 31 nieprzyznanie grantu - 70 280,96 €-         - -   €-                     - 14 761,91 €-                                                         

126 K2d/0150 Fundacja "Merkury"
Dolnośląski Ośrodek 
Wsparcia Rad Seniorów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 30,5 nieprzyznanie grantu - 83 797,86 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

127 K2d/0438
FUNDACJA NA RZECZ 
COLLEGIUM POLONICUM

Młodzieżowy Uniwersytet 
Obywatelski - Poczuj 

społeczny vibe!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 30,5 nieprzyznanie grantu - 83 968,56 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

128 K2m/0263
Stowarzyszenie Aktywności 
Lokalnej „Ziemia Nowomiejska” „Młodzież z Przyszłością”

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 30 nieprzyznanie grantu - 22 935,74 €-         - 3 357,14 €-            - 5 023,82 €-                                                           

129 K2m/0513
Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich Dzikie Baby

Inkubator aktywnego 

rozwoju społeczności 
Dzikie Kolonia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 30 nieprzyznanie grantu - 22 992,84 €-         - -   €-                     - 5 047,63 €-                                                           

130 K2m/0627

FUNDACJA ROZWOJU 

SPOŁECZNEGO "CIVITAS"

Edukacja ekologiczna w 

praktyce i kształtowanie 
postaw proekologicznych 

młodzieży.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 30 nieprzyznanie grantu - 22 261,92 €-         - 2 976,19 €-            - -   €-                                                                    

131 K2d/0507

Fundacja Rozwoju i Aktywności 

Społecznej "Przyjaźń"
Międzypokoleniowa EKO-
AKADEMIA Inicjatyw

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 30 nieprzyznanie grantu - 53 376,48 €-         - -   €-                     - 6 896,80 €-                                                           

132 K2d/0509

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Kielecka Rozmawiajmy!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 30 nieprzyznanie grantu - 83 738,08 €-         - -   €-                     - 14 285,71 €-                                                         

133 K2m/0208

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu 
Demokracji ERWIN w Ostrowcu 

Św. Nowy wymiar demokracji

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 29,5 nieprzyznanie grantu - 22 978,61 €-         - -   €-                     - 1 547,62 €-                                                           

134 K2m/0214
Fundacja Akademia 
Antykorupcyjna

Sygnaliści w ochronie 

środowiska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 29,5 nieprzyznanie grantu - 22 920,00 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           

135 K2d/0218 Fundacja im. Julii Woykowskiej

Więcej kobiet - 
aktywizacja kobiet w 

lokalnym życiu publicznym

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 29,5 nieprzyznanie grantu - 83 361,93 €-         - 11 461,90 €-         - 18 333,33 €-                                                         



136 K2d/0470

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 29,5 nieprzyznanie grantu - 77 317,84 €-         - -   €-                     - 14 504,76 €-                                                         

137 K2m/0143 Żywe serca miasta Żywe Serce Miasta

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 29 nieprzyznanie grantu - 22 977,62 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

138 K2m/0608 Fundacja Niech Żyją!

Dzikie zwierzęta - 
obywatele. Aktywizacja 

społeczna na rzecz 
ochrony dobra wspólnego.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 29 nieprzyznanie grantu - 22 696,10 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

139 K2d/0353 Fundacja Rodzinna Stacja

Budowanie kapitału 

świadomej i obywatelskiej 

społeczności rodziców

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 29 nieprzyznanie grantu - 77 369,05 €-         - 11 095,25 €-         - -   €-                                                                    

140 K2d/0542 Fundacja Media 3.0 Śląskie dane, otwarte.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 29 nieprzyznanie grantu - 83 389,30 €-         - -   €-                     - 17 619,06 €-                                                         

141 K2d/0544
Stowarzyszenie Centrum 
Wolontariatu

Partnerstwa lokalne dla 
wolontariatu.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 29 nieprzyznanie grantu - 83 547,62 €-         - -   €-                     - 16 547,62 €-                                                         

142 K2m/0200 Aktywni Społecznie asy
Liderzy transformacji 
klimatycznej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 28,5 nieprzyznanie grantu - 22 964,29 €-         - -   €-                     - 5 047,63 €-                                                           

143 K2m/0432
Fundacja Centrum Europy 
Lokalnej

Marka lokalna - 
budowanie dobra 
wspólnego powiatu 

jędrzejowskiego

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 28,5 nieprzyznanie grantu - 22 923,82 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

144 K2m/0594 Instytut Rozwoju Spolecznego
Młodzieżowe Inkubatory  
Aktywnosci

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 28,5 nieprzyznanie grantu - 22 977,37 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

145 K2d/0216

Związek Stowarzyszeń Forum 
Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych
Obywatelski Nałęczów – 
Aktywni Obywatele

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 28,5 nieprzyznanie grantu - 77 115,05 €-         - -   €-                     - 6 600,00 €-                                                           

146 K2d/0238 Pracownia Edukacji Żywej

Ekologia Głęboka i 

Demokracja Głęboka w 

kształtowaniu polityk 
lokalnych.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 28,5 nieprzyznanie grantu - 70 942,85 €-         - -   €-                     - 12 976,20 €-                                                         

147 K2d/0471 Fundacja Edu4You "Zielono mi - Eko łódzkie"

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 28,5 nieprzyznanie grantu - 80 273,11 €-         - -   €-                     - 2 833,33 €-                                                           

148 K2m/0456
Stowarzyszenie Analityków 
Mediów Elektronicznych EduMŁODZI!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 28 nieprzyznanie grantu - 22 976,42 €-         - -   €-                     - 4 880,95 €-                                                           

149 K2m/0457
Dialog Fundacja Inicjatyw 
Obywatelskich

Obywatelska Telewizja 

Internetowa Łomianek

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 28 nieprzyznanie grantu - 22 994,03 €-         - 3 380,95 €-            - 5 054,16 €-                                                           

150 K2m/0632 Fundacja Satelitarna Polarisu Astro Smart Village

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 28 nieprzyznanie grantu - 22 260,73 €-         - -   €-                     - 4 000,00 €-                                                           

151 K2d/0473
Stowarzyszenie Obywatelskiego 
Dialogu i Aktywizacji "SODA"

Synergiczny Rzeszów. 

Budżet obywatelski jako 

dźwignia strategicznego 
rozwoju miasta.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 28 nieprzyznanie grantu - 81 689,26 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

152 K2d/0319

Fundacja Kultury Przestrzeni 

"Zobaczyć na nowo"

Oddolny rozwój 

społeczeństwa 
obywatelskiego!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 27,5 nieprzyznanie grantu - 83 998,83 €-         - -   €-                     - 18 397,62 €-                                                         



153 K2d/0348
Stowarzyszenie Społeczno -
przyrodnicze MOST

Monitoring i próba 
stworzenia rezerwatów 
przyrody i obszarów 
chronionych w 
województwie 

świętokrzyskim.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 27,5 nieprzyznanie grantu - 53 095,25 €-         - -   €-                     - 11 666,67 €-                                                         

154 K2d/0562

Pomorska Sieć Centrów 

Organizacji Pozarządowych
Kultura demokracji na 
Pomorzu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 27,5 nieprzyznanie grantu - 83 980,52 €-         - -   €-                     - 17 738,11 €-                                                         

155 K2d/0589

Stowarzyszenie Aktywizacji 

Społecznej TuRazem

Dostępność oferty CAL dla 
osób z 

niepełnosprawnościami

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 27,5 nieprzyznanie grantu - 52 428,58 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

156 K2m/0090
Tomaszowskie Stowarzyszenie 
Mediatorów DEBATUJEMY Z KLASĄ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 27 nieprzyznanie grantu - 20 666,67 €-         - -   €-                     - 1 666,66 €-                                                           

157 K2m/0129 Fundacja Universal Network Bądźmy głośniejsi!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 27 nieprzyznanie grantu - 22 928,57 €-         - -   €-                     - 4 404,76 €-                                                           

158 K2m/0321 Koalicja ZaZieleń Poznań
Wspólnie chrońmy 

poznańską zieleń

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 27 nieprzyznanie grantu - 22 907,16 €-         - -   €-                     - 4 747,62 €-                                                           

159 K2m/0636 STOWARZYSZENIE LIBERTY Aktywna wieś

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 27 nieprzyznanie grantu - 21 462,37 €-         - -   €-                     - 1 428,58 €-                                                           

160 K2d/0327 Fundacja Help.NGO Polska Młodzi humanitaryści

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 27 nieprzyznanie grantu - 54 120,24 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

161 K2d/0253 Fundacja alter eko Tak się robi żywność

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 26,5 nieprzyznanie grantu - 83 671,47 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

162 K2d/0256 Fundacja Plastformers
Ołbiński Ogród Otwarty 
2022-24

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 26,5 nieprzyznanie grantu - 71 428,57 €-         - -   €-                     - 14 761,90 €-                                                         

163 K2m/0181

Stowarzyszenie Bezpieczna 

Przyszłość
Telewizja Społeczna - 
Dobra Gmina

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 26 nieprzyznanie grantu - 22 998,83 €-         - -   €-                     - 5 000,01 €-                                                           

164 K2m/0372 Fundacja "Drogowskazy"
Pierwsza Pomoc w 
powiecie nowomiejskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska)
warmińsko-
mazurskie 26 nieprzyznanie grantu - 22 971,46 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           

165 K2m/0436 Fundacja 2035 PER-Senior

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 26 nieprzyznanie grantu - 19 404,77 €-         - -   €-                     - 3 333,33 €-                                                           

166 K2d/0259

Stowarzyszenie "Bałtycki Instytut 
Spraw Europejskich i 
Regionalnych"

Zielona transformacja na 
rzecz obywatelskiego 
Pogranicza – Zielony 
Obywatel

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 26 nieprzyznanie grantu - 83 984,55 €-         - 12 585,72 €-         - 17 953,34 €-                                                         

167 K2d/0425
Fundacja Regionalnej Agencji 
Promocji Zatrudnienia

PROFESJONALNY SENIOR - 
OBYWATEL

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 26 nieprzyznanie grantu - 65 721,41 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

168 K2d/0458
Stowarzyszenie Działań 
Lokalnych "Spichlerz" Nasze znaczy wspólne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 26 nieprzyznanie grantu - 75 857,13 €-         - -   €-                     - 7 619,05 €-                                                           

169 K2m/0407
Towarzystwo Przyjaciół 
Tomaszowa Mazowieckiego MY - działa - MY

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 25,5 nieprzyznanie grantu - 18 750,07 €-         - -   €-                     - 2 857,15 €-                                                           



170 K2m/0529

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Ziemia Pszczyńska"

W kierunku 
"Inteligentnych wiosek" ... 

lokalni LEADERzy mają 

głos!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 25,5 nieprzyznanie grantu - 10 710,23 €-         - -   €-                     - 2 142,86 €-                                                           

171 K2d/0210

Stowarzyszenie EkoPrzestrzeń - 

Ekologia-Rozwój-Przestrzeń

Eko Ambasadorzy - jako 
lokalni liderzy ochrony 

środowiska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 25,5 nieprzyznanie grantu - 83 914,31 €-         - -   €-                     - 18 404,75 €-                                                         

172 K2d/0418 Fundacja Polska Jutra

Latarnik Kaliski na straży 

samorządności

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 25,5 nieprzyznanie grantu - 84 000,00 €-         - -   €-                     - 18 476,19 €-                                                         

173 K2m/0458

KRAJOWE FORUM 

SAMORZĄDOWE W 
BYDGOSZCZY

SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE 

ŚWIADOME SWOICH 
PRAW

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 25 nieprzyznanie grantu - 22 411,92 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

174 K2m/0540 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 25 nieprzyznanie grantu - 20 035,74 €-         - -   €-                     - 1 238,09 €-                                                           

175 K2d/0197 Fundacja Nauka dla Środowiska
Społeczność szkolna w 
procesie zmiany

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 25 nieprzyznanie grantu - 79 613,11 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

176 K2d/0332
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 25 nieprzyznanie grantu - 83 830,96 €-         - -   €-                     - 17 869,05 €-                                                         

177 K2d/0390

Fundacja Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej - 
Counterpart Fund Gotowanie z Klimatem.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 25 nieprzyznanie grantu - 83 419,03 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

178 K2d/0475

AKADEMIA WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO I MEDYCZNEGO NA 
RZECZ RODZINY I SENIORÓW Aktywny Senior

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 24,5 nieprzyznanie grantu - 51 371,42 €-         - -   €-                     - 9 980,95 €-                                                           

179 K2d/0480

Polska Rada Organizacji 

Młodzieżowych Dialog klimatyczny

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 24,5 nieprzyznanie grantu - 44 404,76 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

180 K2d/0481 "Made in Brochów"

Kultura dla Natury - 

“SKiBA” i Sieć sCAL

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 24,5 nieprzyznanie grantu - 36 261,93 €-         - -   €-                     - 7 119,05 €-                                                           

181 K2m/0655

FUNDACJA KONGRES 
OBYWATELSKICH RUCHÓW 
DEMOKRATYCZNYCH Tour de Konstytucja 2023

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 23,5 nieprzyznanie grantu - 22 161,08 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

182 K2d/0221 FUNDACJA IDEALNA GMINA

Udział społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji 
lokalnych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 23,5 nieprzyznanie grantu - 83 809,31 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

183 K2m/0469 Fundacja Kocham Zapinam Zielone Płuca Podkarpacia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 23 nieprzyznanie grantu - 17 738,11 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

184 K2d/0437 Fundacja Liberté!
Akademia Liderów 
Klimatycznych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 23 nieprzyznanie grantu - 82 726,18 €-         - -   €-                     - 18 190,47 €-                                                         

185 K2m/0189 Stowarzyszenie "Akywni".

Senior-Obywatel Aktywny 

Społecznie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 22,5 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 4 761,90 €-                                                           

186 K2m/0347 Instytut Karpacki

Nowosądeckie Centrum 

Analiz Samorządowych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 22,5 nieprzyznanie grantu - 22 795,24 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

187 K2m/0605 Towarzystwo Ziemowit

Weź udział: poznaj i opisz, 

aby poprawiać.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 21 nieprzyznanie grantu - 22 514,09 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    



188 K2d/0420 Instytut Roździeńskiego
Śląska Akademia 
Demokracji Lokalnej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 21 nieprzyznanie grantu - 70 116,71 €-         - -   €-                     - 8 928,57 €-                                                           

189 K2m/0142

Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami w Polsce, Oddział w 
Zabrzu

Śląsk dla przyrody i 

zwierząt

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 20,5 nieprzyznanie grantu - 10 905,47 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

190 K2m/0482
Stowarzyszenie Centrum 
Rozwoju i Inicjatyw CIR

Zostań młodzieżowym 

liderem w swoim mieście

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 20,5 nieprzyznanie grantu - 22 610,73 €-         - -   €-                     - 3 833,33 €-                                                           

191 K2m/0367
STOWARZYSZENIE OśWIATOWE 
JEDYNKA W BIECZU

WSPÓLNIE DBAMY O TO 
CO MAMY

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 19 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 060,00 €-                                                           

192 K2m/0649
Fundacja Instytut Nowoczesnej 
Edukacji

Edukacja obywatelska na 
Kaszubach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 19 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 059,52 €-                                                           

193 K2d/0064
STOWARZYSZENIE „ AKTYWNY 
SENIOR”

Centrum Seniora  - Miasta 
Nowy Targ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 19 nieprzyznanie grantu - 83 595,25 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

194 K2d/0220
Towarzystwo Urbanistów 
Polskich

Szkoła lokalnej polityki 
przestrzennej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 19 nieprzyznanie grantu - 82 176,21 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

195 K2m/0542 Fundacja Instytut Balticum

Edukacja obywatelska w 
zakresie morskich farm 
wiatrowych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 18,5 nieprzyznanie grantu - 17 189,30 €-         - -   €-                     - 1 309,52 €-                                                           

196 K2m/0560
Stowarzyszenie Młodych 
Aktywnych Kobiet "Smak"

KGW i organizacje na rzecz 

społeczności lokalnej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 18 nieprzyznanie grantu - 18 661,90 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

197 K2m/0182
STOWARZYSZENIE "ZIELONA 
AKCJA"

Mapa aktywności 

społecznej - NGO Radom

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 17,5 nieprzyznanie grantu - 17 092,37 €-         - -   €-                     - 3 333,33 €-                                                           

198 K2m/0306
Fundacja Twojej Telewizji 
Morskiej

Debata publiczna pt. 

Energetyka Jądrowa na 
Pomorzu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 15,5 nieprzyznanie grantu - 6 273,80 €-            - -   €-                     - -   €-                                                                    

199 K2m/0534 Stowarzyszenie Pactum
Budżet obywatelski na 
Pomorzu Zachodnim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 11 nieprzyznanie grantu - 22 952,38 €-         - -   €-                     - 5 023,80 €-                                                           

200 K2d/0538
FUNDACJA SŁOWIAŃSKA EKO-
OSADA BRZOZÓWKA Eko-Strażnica

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 10 nieprzyznanie grantu - 23 866,08 €-         - -   €-                     - 5 232,85 €-                                                           

201 K2m/0055

Stowarzyszenie " Warto 

Pomagać"

"Eko-logiczni w gminie 

Lądek"

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 0 nieprzyznanie grantu - 22 965,48 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

202 K2m/0376

WiseEuropa – Fundacja 
Warszawski Instytut Studiów 
Ekonomicznych i Europejskich

Aktywne górniczki: 
preferencje i aspiracje 
zawodowe

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 0 nieprzyznanie grantu - 22 960,73 €-         - -   €-                     - 4 907,14 €-                                                           

203 K2m/0441 Fundacja 'JAFF Foundation'

Klimat na odpowiedzialną 

modę

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 0 nieprzyznanie grantu - 22 309,57 €-         - -   €-                     - 595,24 €-                                                              

204 K2m/0463
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Siedlcach

Zakup kompletów 
umundurowania dla 
jednostek OSP z gminy 

Chęciny

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 0 nieprzyznanie grantu - 22 971,43 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

205 K2m/0499
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Pukarzowie "Pukarzowianki" Druga młodość.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 0 nieprzyznanie grantu - 22 622,87 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    



206 K2d/0211

FUNDACJA ROZWOJU 

PODKARPACIA DLA MŁODYCH 

"ORZEŁ" W USTRZYKACH 
DOLNYCH Ocalić od zapomnienia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 0 nieprzyznanie grantu - 81 836,73 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

207 K2d/0414

Stowarzyszenie Rozwoju 

Innowacyjności Energetycznej w 
Zgorzelcu

Utworzenie Centrum 
kompetencji ds. OZE i 

Efektywności 
Energetycznej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 0 nieprzyznanie grantu - 83 385,25 €-         - -   €-                     - 18 243,45 €-                                                         

208 K2d/0492
Fundacja THE ADVENTURE 
STARTS HERE FOUNDATION

Mapa Obserwacji Zwierząt 
Polski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 0 nieprzyznanie grantu - 83 999,99 €-         - -   €-                     - 18 452,38 €-                                                         


