
Nr wniosku / 
Application 
number

Rodzaj grantu / 
Type of grant

Wnioskodawca / 
Applicant PL

Tytul projektu / Project title PL Obszar tematyczny (1,2,3) / 
Outcome (area of support: 1, 2, 3)

Województwo / 
Voivodeship

Średnia ocen / 
Average grade

Informacja o 
statusie po 
Komisji 
Konkursowej / 
Status after 2nd 
stage of the 
evaluation

Wnioskowany grant bez 
rozwoju 
instytucjonalnego / Grant 
without capacity building 
funds

Kwota 
grantu na 
rozwój 
instutucjonal
ny / Capacity 
building 
amount

Rekomendacje dot. kwoty grantu / 
Additional recommendations 
regarding grant amount

Partnerstwo dwustronne / 
Bilateral Partnership

Pozostali Partnerzy / Other Partners

K2d/0160
duży grant / 
large grant Fundacja Autonomia

Solidarnościowe Centrum 
Feministyczne

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) małopolskie 46 rekomendowany  €                           90 878,85 €18 046,67 Stelpur Rokka! 

Karioka Girls Rock Camp Beskidy (Karioka Girls Rock 
Camp Beskidy); 

K2d/0056
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           83 904,75 €16 666,68

Fundacja Przyrodnicza „pro Natura” (Nature Funation 
„pro Natura”); 

K2d/0456
duży grant / 
large grant Fundacja HumanDoc

Zmniejszenie ryzyka doświadczenia 
przemocy w rodzinie w środowisku 
uchodźców/ migrantów

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu opolskie 45,5 rekomendowany  €                           93 672,14 €18 428,57

Stiftelsen alternativ til vold (The 
Alternative of Violence 
Foundation)

K2m/0351
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           22 988,11 €5 000,00

K2m/0423
mały grant / 
small grant

Fundacja Dziewczyny w 
Spektrum Nastolatki LGBT+ w spektrum autyzmu

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) małopolskie 45 rekomendowany  €                           23 000,00 €5 059,53

K2d/0373
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           94 380,04 €17 857,14 SINTEF AS 

K2d/0370
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           83 989,89 €17 500,00 Stowarzyszenie Morena (Morena Association); 

K2d/0371
duży grant / 
large grant

FUNDACJA DAJEMY 
DZIECIOM SIŁĘ

Rodzicielstwo to wspólne zadanie od 
początku

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 43,5 rekomendowany  €                           77 090,48 €16 642,85

K2d/0374
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           95 529,42 €17 740,47

Norsensus Mediaforum 
(Norsensus Mediaforum)

Stowarzyszenie Metropolia Poznań (Poznań Metropolis 
Association); Društvo Ekologi brez meja  / Ecologists 
without borders association (Slovenia)

K2d/0460
duży grant / 
large grant

Fundacja "Wyobraź 
sobie" W SIECI WSPARCIA

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 43,5 rekomendowany  €                           83 892,91 €18 214,30 Urząd Miasta i Gminy Skawina ; 

K2d/0513
duży grant / 
large grant

Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych “ę”.

Polska dla początkujących i 
zaawansowanych – podaj dalej!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 43,5 rekomendowany  €                           83 950,01 €17 142,87

Fundacja Polskie Forum Migracyjne (Polish Migration 
Forum Foundation); 

K2m/0074
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           22 990,47 €5 047,61 Urząd Miasta Rybnika (Rybnik City Hall); 

K2m/0416
mały grant / 
small grant

Wrocławska Fundacja 
Edukacji Europejskiej i 
Współpracy 
Międzynarodowej Freya

Szkoła wieloCOOLturowa jako miejsce 
szacunku i dialogu

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 43 rekomendowany  €                           24 430,95 €4 714,28 Beatus Cras

Liceum Ogólnokształcące NrXV (Secondary School No 
XV); 

K2d/0008
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           90 956,26 €18 345,96

Norsk institutt for naturforskning 
(Norwegian Institute for Nature 
Research)

Urząd Gminy Polkowice (City Hall of Polkowice); 
Uniwersytet Wrocławski (University of Wrocław) ; 

K2d/0062
duży grant / 
large grant Stowarzyszenie "Intro" Odwikłane z przemocy - bezpieczne

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 43 rekomendowany  €                           96 328,14 €15 952,38

Beatus Cras (Better Tomorrow); 
Universitetet i Stavanger 
(University of Stavanger)

Odwikłane z przemocy (grupa nieformalna) (Untangled 
from violence); 

K2d/0222
duży grant / 
large grant Fundusz dla Odmiany

Działaj dla Odmiany: lokalny aktywizm 
i sojusznictwo z osobami LGBT+

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 43 rekomendowany  €                           84 000,00 €18 480,00

K2d/0267
duży grant / 
large grant 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 rekomendowany  €                           64 565,61 €10 369,04

Biłgoraj EKO Challenge (Bilgoraj ECO Challenge); Gmina 
Biłgoraj (Municipal Office in Bilgoraj); 



K2m/0361
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           23 000,00 €5 060,00

K2m/0409
mały grant / 
small grant Fundacja Kaukaska Znaj swoje prawa!

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 42,5 rekomendowany  €                           22 857,17 €4 026,20

Konsulat Honorowy Gruzji we Wrocławiu (Honorary 
Consulate of Georgia in Wrocław); 

K2d/0367
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Queerowy Maj

Widoczne zdumienie. W kierunku 
akceptacji różnorodności płciowej.

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) małopolskie 42,5 rekomendowany  €                           96 600,00 €18 480,00

Samtökin '78 ; 
Pasientorganisasjonen For 
Kjnnsinkongruens (The 
Norwegian Patient Organization 
for Gender Incongruence); Fri - 
Foreningen For Kjnns- Og 
Seksualitetsmangfold (FRI - The 
Norwegian organisation for 
Sexual and Gender Diversity)

K2m/0087
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           22 923,82 €4 404,76

K2m/0559
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           23 000,00 €5 004,75

K2d/0035
duży grant / 
large grant Fundacja Damy Radę

O tym się nie mówi - czego nie 
powiedzieli mi rodzice a co przekażę 
córce/synowi

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 42 rekomendowany  €                           83 744,81 €17 872,15

Medycy Kobietom - grupa ginekolożek, ginekologów, 
psychiatrek i położnych (Medics for Women); 

K2d/0170
duży grant / 
large grant Fundacja Herstory Chłopaki na rzecz równości

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 42 rekomendowany  €                           83 952,40 €18 000,00

K2d/0272
duży grant / 
large grant

Fundacja Laboratorium 
Zmiany

Samorządne - wspieranie przywództwa 
kobiet

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) opolskie 42 rekomendowany  €                           83 976,80 €18 428,57

Stowarzyszenie Europa Iuvenis (Europa Iuvenis 
Association); 

K2d/0282
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           83 996,45 €18 452,38

K2d/0445
duży grant / 
large grant 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 rekomendowany  €                           83 939,29 €18 447,61 Towarzystwo Benderowskie (Bender Society); 

K2d/0466
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           82 973,96 €13 000,00

Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki 
Mazur” (Association for the Local Product 
Development „Windmills of Masury”); 

K2m/0146
mały grant / 
small grant

Fundacja You Plan 
Culture Poznajmy się

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

kujawsko-
pomorskie 41,5 rekomendowany  €                           22 966,67 €4 809,53

Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP (Caritas of 
Archdiocese of Gdańsk); Muzeum Emigracji w Gdyni 
(Emigration Museum in Gdynia); 

K2d/0099
duży grant / 
large grant

Fundacja OKNO NA 
WSCHÓD

Centrum Wsparcia Cudzoziemców w 
Białymstoku

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 41,5 rekomendowany  €                           84 000,00 €18 480,00

K2d/0191
duży grant / 
large grant

Fundacja Tęczowe 
Rodziny Sieci sojusznicze dla tęczowych rodzin

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) wielkopolskie 41,5 rekomendowany  €                           52 609,56 €11 309,52

K2d/0235
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Ruch 
Pomocy 
Psychologicznej 
"INTEGRACJA"

KAPITALNA AKADEMIA - miejsce 
wsparcia i rozwoju

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podkarpackie 41,5 rekomendowany  €                           75 514,31 €14 790,48

K2d/0365
duży grant / 
large grant

Polska Akcja 
Humanitarna

Lokalni/e sojusznicy/czki globalnej 
solidarności

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 41,5 rekomendowany  €                           80 249,98 €17 347,63

K2d/0497
duży grant / 
large grant

Centrum Wsparcia 
Imigrantów i Imigrantek

EduAkcja. Wsparcie systemu edukacji 
uczniów z doświadczeniem migracji i 
środowiska szkolnego.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 41,5 rekomendowany  €                           83 414,28 €14 142,85

K2m/0217
mały grant / 
small grant

Szczecińska Fundacja 
Talent Promocja Postęp

Kultura włączająca w Szkołach 
Podstawowych województwa 
zachodniopomorskiego

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 41 rekomendowany  €                           22 995,47 €4 761,90

SEKRETARIAT DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO (Secretariat for youth in 
the West Pomeranian Voivodeship); 

K2m/0275
mały grant / 
small grant

Fundacja Fala Nowej 
Kultury

CIAŁO WYKLUCZONE - ciałopozytywny 
projekt antydyskryminacyjny

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 41 rekomendowany  €                           22 740,49 €4 380,97 Stowarzyszenie 180 Stopni ; 

K2m/0603
mały grant / 
small grant

Fundacja 
Psychoedukacyjna 
Aspiracje Kobiece aspiracje

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 41 rekomendowany  €                           22 997,63 €5 047,62

Stowarzyszenie Nowomiejska Akademia Kobiet (The 
New Town Women's Academy Association); 



K2d/0063
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           66 002,85 €13 571,43

Spółdzielnia Socjalna Peron 3 (Social Cooperative 
Peron 3); 

K2d/0067
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           83 976,21 €18 157,16

Stowarzyszenie Schron Kultury Europa (Association 
Shelter of Culture Europe); Stowarzyszenie Zielona 
Grupa (Green Group Association); 

K2d/0168
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           83 904,30 €14 690,48

K2d/0204
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           77 493,49 €16 887,45 Fundacja onEarth (onEarth Foundation); 

K2d/0301
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Miłość 
Nie Wyklucza

Obrona, ochrona, opowieść. LGBT+ 
przeciw dezinformacji.

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 41 rekomendowany  €                           83 999,93 €18 463,13

K2d/0432
duży grant / 
large grant Fundacja Eudajmonia

Regionalna Akademia Selfadwokatury - 
Nic o nas bez nas

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 41 rekomendowany  €                           96 584,33 €18 435,00 FONIX AS 

Stowarzyszenie Dom Pod Orzechami (House Under the 
Nuts Association); 

K2d/0452
duży grant / 
large grant

Fundacja Rodzić po 
Ludzku

Strażniczki rodzić po ludzku w 
regionach

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 41 rekomendowany  €                           84 000,00 €18 480,00

K2m/0109
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           22 912,61 €4 880,95 Stowarzyszenie LATOROŚL (Association LATOROSL); 

K2m/0211
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           22 996,45 €4 579,81

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable 
Development Laboratory); Rada Okręgu Chełmińskie 
(Chelminskie District Council); 

K2m/0570
mały grant / 
small grant Fundacja GrowSpace Szkoły Przyjazne LGBTQ+ 2.0

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 40,5 rekomendowany  €                           24 345,24 €4 589,29 Terram Pacis

Fundacja na rzecz Praw Ucznia (Foundation for the 
Student Rights); 

K2m/0601
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           22 981,92 €5 000,00

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w 
Warce (Piotr Wysocki High School in Warka); 

K2d/0013
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie 
ARKA Centrum Pomocy Dzieciom w Olsztynie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 40,5 rekomendowany  €                           83 857,15 €0,00

K2d/0154
duży grant / 
large grant

Podlaski Sejmik Osób z 
Niepełnosprawnościami Włączamy Mobilność

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 40,5 rekomendowany  €                           83 290,47 €18 190,48

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa 
(Foundation Centre for Society Initiatives); 

K2d/0219
duży grant / 
large grant Stowarzyszenie Jump 93

Podlaskie centrum zintegrowanej 
pomocy uzależnionym i wykluczonym 
społecznie.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 40,5 rekomendowany  €                           83 963,81 €18 261,90

Komisja Konkursowa rekomendowała 
zmniejszenie kwoty grantu o 7714,29 
euro (z 18 261,90 euro do 10 547,61 
euro) w części dot. rozwoju 
instytucjonalnego 

K2d/0242
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           68 508,09 €5 666,67

K2d/0252
duży grant / 
large grant

Podkarpackie 
Stowarzyszenie dla 
Aktywnych Rodzin Polsko - ukraińskie siostrzeństwo

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podkarpackie 40,5 rekomendowany  €                           96 566,64 €18 428,56  Norsensus Mediaforum

K2d/0308
duży grant / 
large grant Fundacja Plan B

Siła i Moc Kobiet - samoorganizacja 
środowiska kobiet w powiecie nyskim

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu opolskie 40,5 rekomendowany  €                           94 392,37 €0,00 Mangfolk AS 

K2d/0443
duży grant / 
large grant 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 rekomendowany  €                           83 924,74 €12 857,14

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (Polish 
Society for the Protection of Birds); 

K2d/0482
duży grant / 
large grant 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 rekomendowany  €                           96 540,48 €18 333,33 Hskog Grd (Haaskog Farm) Fundacja Kropka (Dot Foundation); 



K2d/0488
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie na 
rzecz osób LGBT 
Tolerado

Wsparcie i budowanie świadomości o 
osobach TQIA+

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 40,5 rekomendowany  €                           83 785,68 €18 257,17

K2d/0496
duży grant / 
large grant Kultura Równości

Bezpieczne LGBT+ - asertywność, 
wzmocnienie, wspólnota.

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 40,5 rekomendowany  €                           83 999,99 €18 285,72

K2d/0517
duży grant / 
large grant

Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej Latarnia Równości 2.0

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 40,5 rekomendowany  €                           84 000,00 €18 480,00

K2d/0535
duży grant / 
large grant Fundacja Via Salutis

wzMOCnieni - Innowacyjny program 
osiągania dobrostanu w wieku 
senioralnym.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 40,5 rekomendowany  €                           96 526,09 €18 238,10

Heimsleikhúsi ehf. (REYKJAVIK 
ENSEMBLE International Theatre 
Company); Ós Pressan

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA 
(Association of Drama Practitioners); 

K2d/0557
duży grant / 
large grant

Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka

Równe prawa osób z 
niepełnosprawnościami

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 40,5 rekomendowany  €                           83 949,88 €18 464,29

K2m/0138
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie Droga 
Do Celu Porozmawiajmy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu opolskie 40 rekomendowany  €                           21 548,50 €3 726,18

Gmina Łubniany (Municipality of Łubniany); Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w 
Łubnianach (The Public Primary School of the Silesian 
Insurgents in Łubniany); Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Jełowej (The Public Primary School in Jełowa); 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach (oddziały 
w Biadaczu) im. ks. Jana Bosko (The Public Primary 
School of the John Bosko Priest in Luboszyce (the 
school branch in Biadacz)); Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Brynicy (The Public Primary School in 
Brynica); Łubniański Ośrodek Kultury (The Cultural 
Centre in Łubniany); 

K2m/0209
mały grant / 
small grant

Fundacja Rozwoju i 
Edukacji ProEdu Czerwone światło na Twojej GRANICY

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 40 rekomendowany  €                           22 961,94 €4 285,71

K2m/0210
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           22 950,00 €4 000,00 Gmina Miejska Chojnice (Municipality of Chojnice); 

K2m/0329
mały grant / 
small grant 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 rekomendowany  €                           22 990,00 €1 850,00

K2m/0378
mały grant / 
small grant

Fundacja Po Prostu Da 
Się Sztuka otwartości '23

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 40 rekomendowany  €                           23 000,00 €5 060,00

K2d/0110
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie "Dla 
Ziemi" AKCJA INTEGRACJA

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 40 rekomendowany  €                           83 992,86 €18 285,71

K2d/0127
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Forum 
4 Czerwca "Twoje słowa. Moja godność"

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) łódzkie 40 rekomendowany  €                           83 754,77 €18 404,81

Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka"" (Cultural 
Association Postcard""); 

K2d/0173
duży grant / 
large grant 9dwunastych

Nowe drogi dla praw człowieka - 
online i offline

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) podlaskie 40 rekomendowany  €                           83 508,84 €18 309,52 Stowarzyszenie Egala (Egala Association); 

K2d/0292
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           94 973,34 €18 333,34 Newschool AS 

K2d/0410
duży grant / 
large grant

Polska Fundacja 
Społeczeństwa 
Przedsiębiorczego IDEE przez wieś

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska)

zachodniopomorski
e 40 rekomendowany  €                           83 190,77 €18 211,90

K2d/0524
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Homo 
Faber

Międzykulturowa Szkoła Liderek i 
Liderów.

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) lubelskie 40 rekomendowany  €                           79 461,88 €0,00 Stowarzyszenie Egala (Egala Association); 

K2d/0545
duży grant / 
large grant Fundacja Projekt Starsi

Przemoc wobec starszych. Nie bądź 
biernym widzem.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 40 rekomendowany  €                           68 916,00 €15 084,00

K2d/0580
duży grant / 
large grant

Centralna Rada Romów 
Polsce, Centrum 
Doradztwa i Informacji 
dla Romów „Równi Razem”

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 40 rekomendowany  €                           80 709,53 €16 190,48

Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 
(Łaźnia Radom Creative Communities Club and Gallery); 

K2m/0332
mały grant / 
small grant

Towarzystwo 
Psychoprofilaktyczne 
Oddział w Białymstoku Drugi DOM

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 39,5 rekomendowany  €                           19 376,00 €4 180,00

K2d/0104
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie im. 
Stanisława 
Brzozowskiego GoścINNY Cieszyn

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 39,5 rekomendowany  €                           83 619,06 €18 095,24

Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia (Association Space 
of Openness); Fundacja Strefa WolnoSłowa (Strefa 
WolnoSłowa Foundation); 

K2d/0212
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           84 000,00 €18 448,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążni 
(Primary School in Dzierzążnia named after Johan Paul 
II); Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Płońsk (State Forests State Forests  
Płońsk Forest District); 



K2d/0214
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           71 642,90 €15 285,71

K2d/0487
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           83 999,78 €17 999,53

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Industrialnego 
Kongres Ochrony Zabytków (Monument Protection 
Congress Association); 

K2d/0539
duży grant / 
large grant

Fundacja na Rzecz 
Różnorodności 
Polistrefa Różowe archiwa

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) małopolskie 39,5 rekomendowany  €                           83 476,72 €0,00

Stowarzyszenie Lepsze Jutro (Better Tomorrow 
Association); 

K2m/0118
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           19 119,55 €3 878,57

K2m/0226
mały grant / 
small grant

Fundacja Kobiety w 
chirurgii Zmiana jest Kobietą!

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 39 rekomendowany  €                           22 952,40 €0,00

K2m/0236
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Braniewski Instytut 
Rozwoju Dom Sąsiedzki - młodzi w działaniu

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 39 lista rezerwowa  €                           18 127,63 €3 971,42

K2m/0295
mały grant / 
small grant Fundacja Ktoś Wytchnienie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 39 rekomendowany  €                           22 995,89 €5 045,24

K2m/0297
mały grant / 
small grant 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 rekomendowany  €                           26 440,02 €5 047,64

Ice Walkers Ehf, ProjektPolska.is 
Association Polska (Odra Sound Design); 

K2m/0312
mały grant / 
small grant 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 rekomendowany  €                           19 096,20 €3 428,58

K2m/0413
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           22 999,85 €4 985,72 Gmina Płużnica (Pluznica Community); 

K2d/0047
duży grant / 
large grant Towarzystwo Nasz Dom NASZ DOM - BEZ PRZEMOCY

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 39 brak rekomendacji  €                           78 585,71 €17 142,85

K2d/0079
duży grant / 
large grant

FUNDACJA INICJATYW 
MENEDŻERSKICH Jedni z nas

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) lubelskie 39 rekomendowany  €                           83 175,22 €17 340,47

FUNDACJA ZARZĄDZANIA I INNOWACJI 
(MANAGEMENT AND INNOVATION FOUNDATION); 

K2d/0098
duży grant / 
large grant

Spółdzielnia Socjalna 
"SUKURS" w 
Zaściankach Inte(r)gracja

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 39 lista rezerwowa  €                           78 559,52 €14 761,90

Gmina Supraśl (Suprasl Municipility); Fundacja Wschód 
(East Fundation); Fundacja Inny Świat Rodziny (The 
Other World of the Family Foundation); VSJ Neigaliju 
teisiu biuras / Office for the rights of persons with 
disabilities (NGO) (Lithuania)

K2d/0111
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie na 
Rzecz Edukacji 
"Pomost" Mówimy STOP!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubuskie 39 rekomendowany  €                           95 883,35 €18 333,33

Mannréttindaskrifstofa Íslands 
(Icelandic Human Rights Centre)

K2d/0121
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           92 629,04 €17 554,29

Landvernd, landgrslu - og 
umhverfisverndarsamtök Íslands 
(Icelandic enviromental 
Association)

Stowarzyszenie Federacja Zielonych Grupa Krakowska 
(Green Federation - Cracovian Group); 

K2d/0131
duży grant / 
large grant

Fundacja resocjalizacji i 
readaptacji społecznej 
TULIPAN

Nie bój się zmiany na lepsze. 
ZASTOPUJ z TULIPANEM!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 39 rekomendowany  €                           57 023,63 €12 164,76 FUNDACJA ZASTOPUJ (Stop Foundation); 

K2d/0135
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           96 599,00 €18 370,00 FNIX AS 

STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK 
(Association of Polish Communes Euroregion Baltic); 
Elbląski Park Technologiczny (Elbląg Technology Park); 

K2d/0190
duży grant / 
large grant

Fundacja Na Rzecz 
Rozwoju 
Audiodeskrypcji 
Katarynka

Aktywizacja osób ze szczególnymi 
potrzebami w obszarze 
samorzecznictwa i działań na rzecz 
dostępnej kultury. Pracownia 
Dostępnej Kultury.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 39 brak rekomendacji  €                           79 976,18 €14 285,71

K2d/0229
duży grant / 
large grant Fundacja NOVA

Lokalny Punkt Wsparcia i Integracji 
Imigrantów - Gdańsk Chełm

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 39 rekomendowany  €                           82 919,51 €3 571,44 Mimir Rada Dzielnicy Chełm (Chełm District Council); 



K2d/0298
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           72 626,18 €9 691,41

K2d/0306
duży grant / 
large grant

Fundacja Centrum Praw 
Kobiet Siostrzeństwo w praktyce

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 39 lista rezerwowa  €                           83 999,79 €18 452,38

K2d/0312
duży grant / 
large grant Fundacja Pomost Idź do przodu, sięgaj po więcej!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 39 lista rezerwowa  €                           83 983,32 €16 071,44

K2d/0316
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie i Dzieciom 
"Szansa" SZANSA DLA RODZINY

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 39 brak rekomendacji  €                           88 089,05 €16 880,00

Polsk-norsk Forening 
Razem=Sammen (Polish-
Norwegian Association 
Razem=Sammen)

K2d/0317
duży grant / 
large grant

Fundacja Centrum 
Edukacji Obywatelskiej Różnorodność. Udostępniam!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 39 brak rekomendacji  €                           95 970,30 €18 445,24

Menneskerettighetsakademiet 
(Human Rights Academy) ; Arte Urbana Collectif (Bulgaria)

K2d/0366
duży grant / 
large grant

Fundacja 
Równość.org.pl Przybyli by zdumieć. Pionierzy LGBTQIA

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) małopolskie 39 lista rezerwowa  €                           96 600,00 €18 480,00

Samtökin '78; Fri - Foreningen 
For Kjnns- Og 
Seksualitetsmangfold (FRI - The 
Norwegian organisation for 
Sexual and Gender Diversity)

K2m/0205
mały grant / 
small grant

Fundacja Promocji 
Nauki i Kreatywności Integracja poprzez wspólne działanie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 38,5 brak rekomendacji  €                           22 942,39 €0,00

K2m/0234
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           22 990,00 €1 750,00

K2m/0438
mały grant / 
small grant

Polskie Stowarzyszenie 
Syndrom Tourette'a

"Po Polsce z Akademią Tourette'a" - 
program przeciw wykluczeniu osób z 
zespołem Tourette'a i ich bliskich

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 38,5 brak rekomendacji  €                           22 993,69 €4 533,75 Fundacja Autism Team ; 

K2m/0500
mały grant / 
small grant Fundacja rozUMIEM

MASZ poMOC - obudź się, wstań, 
działaj!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 38,5 brak rekomendacji  €                           22 985,25 €5 047,62

K2m/0522
mały grant / 
small grant

Chełmskie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Kapitału 
Społecznego

Obserwuję, pomagam i reaguję na 
przemoc

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 38,5 brak rekomendacji  €                           17 169,39 €3 700,01

K2d/0128
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           83 967,88 €17 871,44

K2d/0143
duży grant / 
large grant

Instytut Wiedzy i 
Kompetencji

PROJEKT SAMODZIELNOŚĆ - działania 
na rzecz wzmocnienia procesu 
usamodzielniania wychowanków 
instytucjonalnych podmiotów pieczy 
zastępczej umożliwiające ich pełny 
udział w życiu społecznym oraz 
zawodowym.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 38,5 brak rekomendacji  €                           92 280,53 €0,00

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet 
(The Foundation for Diversity in 
Working Life) Fundacja InTHINKnity (The InTHINKnity Foundation); 

K2d/0183
duży grant / 
large grant 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 rekomendowany  €                           76 090,48 €10 350,01

K2d/0255
duży grant / 
large grant Fundacja Ocalenie

Wielokulturowa Łódź i Łomża - praca i 
integracja

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 38,5 brak rekomendacji  €                           83 911,92 €17 588,81

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
OPUS (Centre for Promotion and Development Civil 
Iniciatives OPUS); Fundacja Centrum Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych (Foundation Centre for 
Social and Economic Investment); 

K2d/0278
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           58 395,23 €10 857,14

K2d/0297
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           83 590,96 €18 357,15 Urząd Miasta i Gminy Skawina ; 

K2d/0431
duży grant / 
large grant Fundacja Miejsce Ludzi Co wy o nich wiecie?

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) wielkopolskie 38,5 lista rezerwowa  €                           83 988,10 €18 452,39

Fundacja im. Julii Woykowskiej (Woykowska 
Foundation); Wikimedia Polska (Wikimedia Poland); 



K2m/0031
mały grant / 
small grant

FUNDACJA PRO 
ECONOMICO BONO

Nie jesteś z tym sam - zadłużenie to 
nie katastrofa

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 38 brak rekomendacji  €                           22 992,40 €0,00

K2m/0269
mały grant / 
small grant

Fundacja Wiedzy i 
Dialogu Społecznego 
AGERE AUDE

Feministyczny sojusz na rzecz dobrej 
informacji o równości płci

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 38 lista rezerwowa  €                           18 422,02 €3 500,00 TERRAM PACIS

K2m/0398
mały grant / 
small grant

Towarzystwo Przyjaciół 
Bielska-Białej i 
Podbeskidzia

InfoMyBB - publikacje i strona www 
dla migrantów oraz uchodźców

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 38 lista rezerwowa  €                           22 952,37 €4 904,77

K2m/0401
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 952,38 €0,00

K2m/0433
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           23 000,00 €5 060,00

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable 
Development Laboratory); Miasto Toruń (City of 
Toruń); 

K2m/0444
mały grant / 
small grant

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

K2m/0472
mały grant / 
small grant Fundacja MaxiFootball Punkt Pomocy Migrantom

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) łódzkie 38 lista rezerwowa  €                           22 999,77 €0,00

K2d/0093
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Edukacji Krytycznej

Migrant MaMA: wsparcie dla 
ukraińskich rodzin we Wrocławiu, 
Wałbrzychu i Zgorzelcu

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 38 brak rekomendacji  €                           83 630,98 €0,00

Fundacja CSE (CSE Foundation); Park Wielokulturowy 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu (The Old Mine 
Multicultural Park in Wałbrzych); Association of Pupil's 
Rights and Dignity Protection Fortress

K2d/0142
duży grant / 
large grant

Fundacja 'Strefa 
Inspiracji i Rozwoju' kreAKTYWNI Neuroróżnorodni

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 38 brak rekomendacji  €                           72 395,25 €13 571,44

FJÖLMENNT, SÍMENNTUNAR – 
OG EKKINGARMIĐSTÖĐ 
(Fjölmennt - adult course and 
resource centre for learning 
disabled people) ; A&A Emphasys Interactive Solutions LTD (Cyprus)

K2d/0231
duży grant / 
large grant

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 38 rekomendowany  €                           37 568,58 €6 433,33

K2d/0237
duży grant / 
large grant 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  €                           70 656,00 €7 619,04 Bjerkaker LearningLab - BLL Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi ; 

K2d/0239
duży grant / 
large grant

"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 brak rekomendacji  €                           82 790,93 €18 023,80

K2d/0245
duży grant / 
large grant

Lubuskie 
Stowarzyszenie na 
rzecz Kobiet BABA

Siostrzeństwo, solidarność, wsparcie - 
BABA przeciw przemocy.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubuskie 38 brak rekomendacji  €                           84 000,00 €18 480,00

K2d/0296
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           64 111,90 €13 999,99

K2d/0320
duży grant / 
large grant

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 rekomendowany  €                           83 935,24 €11 836,91

K2d/0356
duży grant / 
large grant 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

K2d/0375
duży grant / 
large grant Fundacja Ukraina Masz prawa - znasz prawo

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 38 brak rekomendacji  €                           83 596,69 €17 619,04

K2d/0429
duży grant / 
large grant

Związek Centralny 
Dzieła Kolpinga w 
Polsce Cyfrowy Senior w 5 wymiarach

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 38 brak rekomendacji  €                           83 964,32 €18 457,14

Parafia rzymskokatolicka Pana Jezusa Dobrego 
Pasterza (Roman-catholic parish of Jesus the Good 
Shepherd); 



K2d/0441
duży grant / 
large grant 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 rekomendowany  €                           78 389,03 €15 238,10

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Elblągu (Warminsko-Mazurski In-Service 
Teacher Training Center in Elbląg); 

K2m/0212
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Poradnictwa 
Obywatelskiego " Aktywna ReIntergacja"

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) wielkopolskie 37,5 brak rekomendacji  €                           22 992,86 €5 047,62

K2m/0228
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 947,64 €0,00

K2m/0406
mały grant / 
small grant Fundacja Autica Autyzm - poznać, zrozumieć, pomóc

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 37,5 brak rekomendacji  €                           21 661,97 €4 765,47

Fundacja Wirtualne Horyzonty (Virtual Horizons 
Foundation); 

K2m/0473
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 057,15 Gmina Ostróda (Ostróda Commune); 

K2m/0487
mały grant / 
small grant

stowarzyszenie 
tutajteraz Przyszłość jest w nas

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 37,5 brak rekomendacji  €                           22 678,08 €0,00

K2m/0493
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 964,29 €4 761,90

K2m/0547
mały grant / 
small grant Fundacja Dobry Widok Kolektyw Prawny

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 37,5 brak rekomendacji  €                           21 617,87 €4 285,71

K2m/0554
mały grant / 
small grant

STOWARZYSZENIE 
DO!PAMINA LAB Masz prawo..

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 37,5 brak rekomendacji  €                           21 490,18 €0,00

Kolektyw Rób Drama (Collective Do a Drama); Grupa 
inicjatywna Pomoc na maxa (Initiative Group Help to 
the max); 

K2d/0045
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           93 414,30 €18 095,24 GeoCamp Iceland 

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa 
(Foundation Center for Society Initiatives); Park 
Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. W. 
Sławińskiego (Knyszyn Forest Landscape Park prof. W. 
Sławiński); 

K2d/0070
duży grant / 
large grant

Fundacja Społecznie 
Bezpieczni Razem w wielokulturowym Sopocie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 37,5 brak rekomendacji  €                           96 411,91 €18 190,47 TERRAM PACIS

Stowarzyszenie Białorusinów na Pomorzu (Association 
of Belarusians in Pomerania); Gmina Miasta Sopotu 
(City of Sopot); Refugee Council of Lithuania (Lithuania)

K2d/0149
duży grant / 
large grant

Spółdzielnia Socjalna 
Serwis Centrum Integracji Polsko-Ukraińskiej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 37,5 brak rekomendacji  €                           83 902,86 €18 452,37

K2d/0177
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           96 580,93 €18 475,72 Phronesis SA (Phronesis SA)

; Civil Kollégium Alapítvány / Civil College Foundation 
(Hungary)

K2d/0200
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 985,73 €18 273,80

K2d/0244
duży grant / 
large grant

Fundacja Idee 
Społeczne FIDEES Droga do domu

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 37,5 brak rekomendacji  €                           74 314,29 €9 047,63 Fundacja Sarepta (Sarepta Foundation); 

K2d/0262
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 999,85 €18 402,86

Zielony Instytut (Green Institute); Centrum Praw 
Obywatelskich i Badań nad Demokracją (The Centre for 
Civil Rights and Democracy Research); Stowarzyszenie 
Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 
(Klodzko Ribbon of the Sudetes Association - Local 
Action Group); Stowarzyszenie GRUPA SOKOŁOWSKA ; 

K2d/0340
duży grant / 
large grant

Fundacja Leśne Zacisze - 
 Schronisko dla osób 
bezdomnych Wyłącz nieMoc, przerwij przeMoc

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 37,5 brak rekomendacji  €                           76 491,89 €7 142,86

K2d/0344
duży grant / 
large grant Fundacja Imago Akademia Reporterów Społecznych

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 37,5 brak rekomendacji  €                           83 850,01 €9 071,44 Stowarzyszenie Oligos (Oligos Association); 

K2d/0352
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 650,05 €18 288,08

Fundacja Szkoła Liderów,Gmina Lublin (Lublin City 
Office); 



K2d/0386
duży grant / 
large grant Zróbmy.To Głosem Młodych

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska) śląskie 37,5 brak rekomendacji  €                           83 885,72 €7 738,11

K2d/0424
duży grant / 
large grant

Fundacja Laboratorium 
Marzeń Pogromcy Stereotypów

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 37,5 brak rekomendacji  €                           96 599,94 €18 479,99 Geraskóli 

Klinika Neonatologii Uniewrsytetu Medycznego w 
Poznaniu (Department of Neonatology, Medical 
University of Poznań); Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 
Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 
„Żurawinka” (Association for Children and Adults with 
Cerebral Palsy ŻURAWINKA""); Centrum Inicjatyw 
Rodzinnych (Family Initiatives Center); Katedra Jazzu 
Akademii Muzycznej w Poznaniu (Jazz Department of 
the Academy of Music in Poznań); Ośrodek Pomocy 
Społecznej Kostrzyn Wielkopolski (Social Welfare 
Center in Kostrzyn Wielkopolski); Gaudium Et Studium 
Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum anglojęzyczne 
(Gaudium Et Studium. Private Primary and Secondary 
School English-speaking); Sotsiaalteaduslike 
rakendusuuringute keskus (RAKE) Tartu Ülikool /Centre 
for Applied Social Sciences (CASS) University of Tartu 
(Estonia)

K2d/0495
duży grant / 
large grant

Fundacja Świat 
Głuchych Psycholog szansą dla niesłyszących

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 37,5 brak rekomendacji  €                           73 809,53 €16 190,48

K2d/0559
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           66 492,89 €7 933,33

Fundacja Laboratorium Zmiany (Laboratory of Change 
Foundation); 

K2m/0094
mały grant / 
small grant

Fundacja Rozwoju 
Innowacji Edukacyjnych 
wIEm AHOJ! Żeglarze i instruktorzy żeglarscy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 37 brak rekomendacji  €                           20 119,07 €3 680,01

K2m/0151
mały grant / 
small grant POMYSŁ

Program "Dzieci w Magicznym 
Zameczku"

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 37 brak rekomendacji  €                           12 190,49 €2 571,43

K2m/0215
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 057,15

K2m/0410
mały grant / 
small grant

Fundacja Wspieram 
Cicho i Skutecznie Wspieramy seniorów cicho i skutecznie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 37 brak rekomendacji  €                           22 336,21 €3 142,87

K2m/0477
mały grant / 
small grant DziałaMYrazem Wszystkie oblicza złości

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 37 brak rekomendacji  €                           22 997,39 €4 214,29

K2m/0492
mały grant / 
small grant Fundacja Gosodarcza SIŁA INTEGRACJI - СИЛА ІНТЕГРАЦІЇ

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 37 brak rekomendacji  €                           18 236,23 €0,00

K2m/0644
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 999,72 €5 050,01

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Cypriana 
Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim 
(Secondary School in the Cyprian Kamil Norwid School 
Complex in Nowe Miasto Lubawskie); Zespół Szkół 
Zawodowych w Kurzętniku (Vocational School Complex 
in Kurzętnik); 

K2d/0078
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Tęczowe Opole

Queerowe Zdrowie. Osoby LGBT+ w 
opiece zdrowotnej

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) opolskie 37 brak rekomendacji  €                           84 000,00 €18 000,00

K2d/0116
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           79 087,19 €0,00 Stowarzyszenie “Dla Ziemi” (For the Earth Association); 

K2d/0129
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społeczno - 
Ekonomicznych 
"SUKCES"

Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Aktywnych Kobiet

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

kujawsko-
pomorskie 37 brak rekomendacji  €                           83 904,79 €0,00

K2d/0176
duży grant / 
large grant

STOWARZYSZENIE NA 
TAK

Media osób z niepełnosprawnościami 
w Wielkopolsce i aktywność zawodowa

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 37 brak rekomendacji  €                           84 000,00 €18 480,00

K2d/0280
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie na 
Rzecz Pomocy Rodzinie 
SYNAPSA

Pełnoprawni i pełnosprawni, aby żyć z 
nami

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 37 brak rekomendacji  €                           83 785,77 €18 333,34

Fundacja Alternatywnej Edukacji ALE"" (Foundation of 
Alternative Education ALE""); 

K2d/0315
duży grant / 
large grant

Towarzystwo 
Psychoprofilaktyczne 
Oddział w Warszawie Zamiast Przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 37 brak rekomendacji  €                           65 960,00 €14 302,00



K2d/0321
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 762,36 €0,00 Polska (I see You Foundation); 

K2d/0430
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Mi - 
Gracja Mi-Gracja jest Kobietą

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) 

zachodniopomorski
e 37 brak rekomendacji  €                           83 933,51 €5 571,42

K2d/0442
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           73 988,10 €11 028,57

K2m/0133
mały grant / 
small grant

Fundacja "Centrum 
białoruskiej 
solidarności"

Wsparcie prawne dla migrantów i 
migrantek z Białorusi, przebywających 
na terenie Polski

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 36,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 060,00

K2m/0154
mały grant / 
small grant

Fundacja Działań 
Edukacyjnych 
KReAdukacja Lublin - nasze miejsce!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 36,5 brak rekomendacji  €                           22 941,63 €1 480,00

K2m/0355
mały grant / 
small grant

Fundacja Strefa 
Innowacji Finanse osobiste pod lupą

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 36,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 060,00

K2m/0373
mały grant / 
small grant

FUNDACJA 
PROMENADA

Wsparcie osób transpłciowych i ich 
rodzin

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) opolskie 36,5 brak rekomendacji  €                           22 999,88 €0,00

K2m/0525
mały grant / 
small grant

Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Przedszkole 
Piłkarskie Brasil" Fair play w życiu i sporcie

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 36,5 brak rekomendacji  €                           22 023,84 €2 092,86

K2m/0530
mały grant / 
small grant

Klub Sportowy 
Kawalkada Zjednoczeni razem

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 36,5 brak rekomendacji  €                           22 822,58 €0,00

Wielkopolska Ochotnicza Grupa Ratunkowa 
(Wielkopolska Volunteer Rescue Group); 

K2d/0016
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Kobieta 
na PLUS

Ośrodek Wsparcia Kryzysowego 
Zielony Zakątek.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 36,5 brak rekomendacji  €                           83 691,68 €13 678,75

K2d/0113
duży grant / 
large grant Fundacja Sztukmistrze Koalicja Superbohaterek

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 36,5 brak rekomendacji  €                           94 476,16 €17 714,28

Likestillingssenteret KUN (KUN 
Centre for Equality and Diversity) Fundacja Camera Femina (Camera Femina Foundation); 

K2d/0291
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           96 573,83 €18 414,29 Bjerkaker LringsLab (BLL) 

K2d/0338
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           38 903,57 €6 928,56

K2d/0351
duży grant / 
large grant Fundacja "La Fontaine" Dajemy siłę

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 36,5 brak rekomendacji  €                           84 000,00 €0,00

K2d/0467
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           34 759,07 €7 619,05

K2d/0522
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 957,51 €16 291,67

K2m/0073
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 734,30 €4 421,66

K2m/0088
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                             7 319,05 €1 309,52

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(Adam Mickiewicz University in Poznań); Koło 
Naukowe Zintegrowanego Planowania Rozwoju 
(Integrated Development Planning Student Research 
Group); 

K2m/0197
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 977,40 €0,00

K2m/0270
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Kofe(m)ina Przeżyj to jeszcze raz – VR dla seniora

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 36 brak rekomendacji  €                           21 952,38 €4 809,53



K2m/0358
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 060,00

K2m/0527
mały grant / 
small grant Fundacja "W rozwoju" rozwojownik obywatelski

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska) opolskie 36 brak rekomendacji  €                           22 992,87 €4 976,20

K2m/0615
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           21 481,19 €0,00

K2d/0040
duży grant / 
large grant

Koszalińskie 
Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 
Era Kobiet Wzmocnione idziemy po zwycięstwo

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci)

zachodniopomorski
e 36 brak rekomendacji  €                           83 823,48 €13 130,21

K2d/0091
duży grant / 
large grant Fundacja Dom Kultury

Mediacje dla osób pozbawionych 
wolności

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 36 brak rekomendacji  €                           72 309,48 €10 773,82

Kriminalomsorgsdirektoratet 
(Directorate of Norwegian 
Correctional Service)

Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych - 
Gdańskie Centrum Mediacji (Foundation of Socially 
Responsible Initiatives - Gdańsk Mediation Centre); 

K2d/0152
duży grant / 
large grant

Polskie Towarzystwo 
Prawa 
Antydyskryminacyjnego

Prawniczki i prawnicy dla równości – 
aktywizacja środowiska

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 36 brak rekomendacji  €                           83 999,78 €18 333,33

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA 
Poland (European Law Students’ Association ELSA 
Poland); 

K2d/0164
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 864,32 €17 380,95 Digital Sphere sp.z.o.o. ; 

K2d/0207
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 595,27 €17 571,43

K2d/0434
duży grant / 
large grant

Fundacja Świętego 
Mikołaja Akademia Liderów

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska) mazowieckie 36 brak rekomendacji  €                           70 750,26 €15 380,95

K2d/0451
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           82 271,41 €17 288,10

K2m/0093
mały grant / 
small grant

Fundacja Ukryte 
Marzenia AKADEMIA RODZINY

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 35,5 brak rekomendacji  €                           22 769,06 €0,00

K2m/0165
mały grant / 
small grant

FUNDACJA 
POSTSCRIPTUM AKADEMIA POSTSCRIPTUM 3

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 35,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €0,00

K2m/0184
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           25 892,85 €4 957,14

Forandre Verden (Change the 
World)

Centrum Zrównoważonego Rozwoju (The Center for 
Sustainable Development); 

K2m/0262
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 999,29 €4 595,23

Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku 
Klimatycznego (Youth Strike for Climate Allies 
Foundation); 

K2m/0346
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 930,96 €3 571,43

K2m/0429
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 790,00 €1 500,00

K2m/0574
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                             8 607,17 €1 309,52



K2d/0163
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Aktywne Kobiety

Wybory kobiet -  wzmocnienie 
politycznej pozycji kobiet  w 
województwie śląskim, z 
wykorzystaniem dobrych praktyk 
nordyckich.

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 35,5 brak rekomendacji  €                           96 600,00 €18 479,04

Kvenréttindafélag Íslands 
(Icelandic Women's Rights 
Association)

K2d/0201
duży grant / 
large grant Fundacja Edumocni

Wzmocnienie rodzinnej pieczy 
zastępczej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 35,5 brak rekomendacji  €                           38 097,62 €8 095,24

Stowarzyszenie Miejmy Siebie (Association Having 
Ourself""); 

K2d/0293
duży grant / 
large grant Sztuka poROZUMIENIA Sztuka poROZUMIENIA

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 35,5 brak rekomendacji  €                           96 412,59 €18 337,14

Heimsleikhúsi ehf. (REYKJAVIK 
ENSEMBLE International Theatre 
Company); Ós Pressan

Fundacja Via Salutis (Via Salutis Foundation); Świdnicki 
Ośrodek Kultury (Świdnica Cultural Center); 

K2d/0325
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Twórczych TACY SAMI

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 35,5 brak rekomendacji  €                           83 119,06 €17 357,14

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (Modjeska 
Theatre in Legnica); 

K2d/0333
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
"ROZWIŃ SIĘ" 
Edukacja, Kultura, Sport Pozytywnie w rodzinie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 35,5 brak rekomendacji  €                           56 477,14 €4 904,75

K2d/0404
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Vox 
Humana Prawo po obu stronach granicy

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 35,5 brak rekomendacji  €                           83 995,21 €0,00 Szkoła Podstawowa nr 26 (Primary School nr 26); 

K2m/0038
mały grant / 
small grant

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 rekomendowany  €                           22 979,09 €5 002,41

Klimek-Nieruchomości sp. z o.o. (Klimek Real Estates); 
Matki z Natury (Mothers from Nature); 

K2m/0062
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €3 095,24

Fundacja Wspierania Turystyki i Rekreacji „Chata” 
(Foundation for the Support of Tourism and Recreation 
Chata""); 

K2m/0089
mały grant / 
small grant

Fundacja Wspierania 
Rozwoju Dzieci i Rodzin 
"Bursztynek" Mamy to!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 35 brak rekomendacji  €                           22 997,64 €5 054,77

K2m/0273
mały grant / 
small grant Fundacja Metamorfozy Uwalniam Siebie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 35 brak rekomendacji  €                           22 990,49 €5 047,62

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze 
Kalwarii (Poviat Crisis Intervention Center in Góra 
Kalwaria); 

K2m/0340
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 970,25 €5 042,85

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(Maria Curie-Skłodowska University in Lublin); 
Fundacja Bona Notita (Bona Notitia Fundation); 

K2m/0352
mały grant / 
small grant

FUNDACJA NA RZECZ 
EDUKACJI - SMART Miasteczko Ukraińskie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu opolskie 35 brak rekomendacji  €                           22 999,92 €0,00

Fundacja pomocy prawnej EGIDA (Foundation of legal 
aid EGIDA.); 

K2m/0419
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           26 440,29 €5 059,52 SoCentral AS

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR) 
(Sustainable Development Laboratory); Urząd Miasta 
Chełmno (The City Council Office of Chelmno); 
Stowarzyszenie Multi.Art (Multi.Art Association); 

K2m/0468
mały grant / 
small grant Fundacja Naturka

LAS ŁĄCZY NAS - CYKL DZIAŁAŃ 
INTEGRACYJNO-EDUKACYJNYCH

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 35 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 060,00 Stowarzyszenie Homo Faber (Homo Faber Association); 

K2d/0115
duży grant / 
large grant

PODWODNIK Szkoła 
Ratownictwa, Sportów 
Wodnych i Obronnych Razem po nowe wyzwania!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 35 brak rekomendacji  €                           83 998,57 €18 380,96

K2d/0230
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           76 013,75 €8 190,47

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM POMOCY 
PSYCHOLOGICZNEJ (International Centre for 
Psychological Aid); 

K2d/0249
duży grant / 
large grant Fundacja Gajusz

OKNO: Wsparcie dzieci po leczeniu 
ONKOlogicznym

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 35 brak rekomendacji  €                           83 307,16 €17 239,76

K2d/0328
duży grant / 
large grant

FUNDACJA "W TROSCE 
O ŻYCIE" "W trosce o wspólny dom"

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podkarpackie 35 brak rekomendacji  €                           83 963,42 €18 469,03

Brzozowski Dom Kultury; Muzeum Regionalne im. 
Adama Fastnachta; 

K2d/0331
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinom "Tygiel" Razem przeciwko przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 35 brak rekomendacji  €                           39 538,09 €8 690,48

K2d/0427
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Living 
Space Theatre

“inkliNACJE” – antydyskryminacyjny 
projekt artystyczno-edukacyjny

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 35 brak rekomendacji  €                           66 467,86 €0,00 TERRAM PACIS 

Fundacja Po Prostu Da Się (You Simply Can 
Foundation); Stowarzyszenie Tęczówka (Tęczówka 
Association); 

K2d/0551
duży grant / 
large grant

Fundacja Pomocy 
Dzieciom ULICA

POWER ON  Potencjał. Odporność. 
Empatia. Wielowymiarowość. 
Różnorodność.  Program profilaktyki 
antymarginalizacyjnej i 
antydyskryminacyjnej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 35 brak rekomendacji  €                           80 249,75 €13 803,76

Stowarzyszenie Moc Wsparcia (The Power of Support 
Association); 



K2m/0018
mały grant / 
small grant

Fundacja na rzecz 
kultury i społeczeństwa 
obywatelskiego "Cukier 
Puder"

Kultura queer w Białymstoku - 
diagnoza i pilotaż

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 34,5 brak rekomendacji  €                           22 999,96 €5 040,28 Stowarzyszenie Tęczowy Białystok; 

K2m/0064
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie Dobry 
Start Dziewczyny wspierają dziewczyny!

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci)

kujawsko-
pomorskie 34,5 brak rekomendacji  €                           10 661,92 €0,00

Kancelaria Adwokacka adw. Laszlo Schlesinger (Law 
firm Schlesinger); 

K2m/0201
mały grant / 
small grant

Fundacja Ekspert - 
Kujawy Kujawy otwarte dla Ukrainy

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci)

kujawsko-
pomorskie 34,5 brak rekomendacji  €                           22 999,99 €0,00

K2m/0261
mały grant / 
small grant

Fundacja Bezpieczna 
Przystań Plus

Aktywna integracja obywateli Ukrainy 
na Dolnym Śląsku

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 34,5 brak rekomendacji  €                           22 995,23 €5 000,01

Fundacja Dziedzictwa Europejskiego (European 
Cultural Heritage Foundation); 

K2m/0403
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           20 570,26 €2 023,81

Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności 
oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 
Kreolia-Kraina Kreatywności (Foundation for the 
Support of the Development of Creativity and the 
Development of the Creativity of Children, Youth and 
Adults Kreolia-Kraina Kreatywności); 

K2m/0503
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie Marsz 
Równości w Lublinie Півніца Лабіринт - działamy razem!

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) lubelskie 34,5 brak rekomendacji  €                           22 990,49 €4 961,90

Fundacja Camera Femina (Camera Femina 
Foundation); Galeria Labirynt; 

K2m/0585
mały grant / 
small grant Fundacja Animacja Stacja Integracja

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 34,5 brak rekomendacji  €                           22 971,42 €4 999,99

K2m/0628
mały grant / 
small grant

Fundacja na rzecz Osób 
Niewidomych Labrador 
- Pies Przewodnik Zielone Światło

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 34,5 brak rekomendacji  €                           22 928,57 €5 023,81

K2m/0629
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 976,20 €0,00

K2d/0102
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           68 978,59 €15 000,00

K2d/0494
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 799,29 €18 000,00

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade 
Polska (Foundation of the “Fair Trade Coalition” – 
Fairtrade Poland); 

K2d/0519
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie O 
UŚMIECH UCZNIA przy 
Szkole Podstawowej Nr 
2 im. J.Korczaka w 
Błoniu

W GÓRĘ SERCA! - POMAGAMY Z 
UŚMIECHEM

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 34,5 brak rekomendacji  €                           70 796,42 €0,00

K2d/0552
duży grant / 
large grant

Fundacja Instytut 
Spraw Publicznych

Nowi migranci z Azji i Bliskiego 
Wschodu w Polsce

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 34,5 brak rekomendacji  €                           83 869,04 €18 047,63

K2d/0567
duży grant / 
large grant

Fundacja „Krzyżowa” 
dla  Porozumienia 
Europejskiego

Przyjaźń polsko-ukraińska- warsztaty 
dla dzieci

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 34,5 brak rekomendacji  €                           83 934,37 €0,00

K2m/0124
mały grant / 
small grant Margines Super Wizja Edukacji

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 34 brak rekomendacji  €                           22 976,19 €4 880,95 Forum Darczyńców w Polsce (Polish Donors Forum); 

K2m/0274
mały grant / 
small grant

Fundacja Kuźnia 
Pomysłów

Alpakoterapia dla dzieci z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 34 brak rekomendacji  €                           22 765,30 €0,00

K2m/0277
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           26 380,00 €5 040,00 ReMedica Norway AS

Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan"" (Employers of 
Lublin Province ”Lewiatan”); 

K2m/0303
mały grant / 
small grant

Fundacja Rozwoju 
Edukacji, Pracy, 
Integracji Nietykalny temat

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 34 brak rekomendacji  €                           16 166,66 €3 142,85

K2m/0478
mały grant / 
small grant

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)

zachodniopomorski
e 34 brak rekomendacji  €                           22 930,48 €0,00

K2m/0498
mały grant / 
small grant Fundacja Cooperacja

Gmina Lipno otwarta na 
międzykulturowość

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 34 brak rekomendacji  €                           22 919,07 €0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie (Municipal Public 
Library in Lipno); 

K2m/0579
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Penitencjarne 
"Patronat" RAZEM BEZPIECZNIEJ

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 34 brak rekomendacji  €                           22 928,57 €2 857,14



K2d/0227
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Świętego Mikołaja 
Biskupa Dobrostan młodych

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 34 brak rekomendacji  €                           83 564,32 €0,00

K2d/0372
duży grant / 
large grant

Gdańska Fundacja 
Pomocy Prawno-
Psychologicznej

Nowoczesne technologie w 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 34 brak rekomendacji  €                           83 498,21 €18 095,23

PRZEMYSŁAW STAROŃ - SZKOLENIA, WARSZTATY, 
COACHING (PRZEMYSŁAW STAROŃ - TRAINING, 
WORKSHOPS, COACHING); 

K2d/0503
duży grant / 
large grant Fundacja Zamek Bełżyce Dom Dialogu

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska) lubelskie 34 brak rekomendacji  €                           47 567,89 €9 845,23 Lubelska Grupa Badawcza (Lublin Research Group); 

K2m/0115
mały grant / 
small grant Fundacja Aktywność Mocne NGO !

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska) podkarpackie 33,5 brak rekomendacji  €                           19 028,58 €0,00

K2m/0237
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           15 371,45 €3 047,63

K2m/0380
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 967,61 €0,00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin (Public 
Library in Jarocin); 

K2m/0393
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 100-
lecie Kobiet

Inkubator Kobiecego Aktywnego 
Rozwoju IKAR II (IKAR II)

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) podlaskie 33,5 brak rekomendacji  €                           22 999,98 €5 049,99

K2d/0073
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Praktyków Profilaktyki 
Społecznej

Bezpiecznie w rodzinie - 
przeciwdziałanie przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 33,5 brak rekomendacji  €                           67 223,81 €0,00

K2d/0148
duży grant / 
large grant

"EDUKACJA BEZ BARIER 
- FUNDACJA NA RZECZ 
ROZWOJU EDUKACJI W 
POLSCE"

Przeciwdziałanie wykluczeniu i 
integracja cudzoziemców

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 33,5 brak rekomendacji  €                           83 860,73 €0,00

K2d/0392
duży grant / 
large grant

STOWARZYSZENIE 
WSPIERANIA 
AKTYWNOŚCI "BONA 
FIDES"

Innowacyjne Centrum Wsparcia i 
Terapii Rodzin

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 33,5 brak rekomendacji  €                           80 177,38 €0,00

Polsk-norsk forening 
Razem=Sammen (Polish-
Norwegian Association 
Razem=Sammen)

K2d/0402
duży grant / 
large grant

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)

zachodniopomorski
e 33,5 brak rekomendacji  €                           69 154,78 €3 214,28

Stowarzyszenie WSPÓLNIE ŁATWIEJ"" (JOINT EASY" 
ASSOCIATION"); 

K2d/0412
duży grant / 
large grant

AVALON - 
BEZPOŚREDNIA POMOC 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

Jak nas widzą tak o nas piszą - o 
medialnym wizerunku osób z 
niepełnosprawnościami

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 33,5 brak rekomendacji  €                           95 983,33 €12 071,44

Norsensus Mediaforum 
(Norsensus Mediaforum)

K2d/0435
duży grant / 
large grant

FUNDACJA NA RZECZ 
WYRÓWNYWANIA 
SZANS EDUKACYJNYCH 
DZIECI ORAZ 
INTEGRACJI  
SPOŁECZNEJ FUTURUM

Aktywizacja młodzieży w 
wielokulturowej społeczności Podlasia

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 33,5 brak rekomendacji  €                           58 404,76 €12 797,63 Stowarzyszenie OrthNet (Association OrthNet); 

K2d/0468
duży grant / 
large grant

Fundacja Edukacyjno-
Rozwojowa Zielone 
Pojęcie

Mężczyzna współczesny - droga do 
własnego Ja

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 33,5 brak rekomendacji  €                           80 580,93 €16 904,76

DOTACJE SZYTE NA MIARĘ SP. Z O.O. (TAILOR-MADE 
SUBSIDIES SP. Z O.O.); 

K2d/0550
duży grant / 
large grant

Fundacja Rozwoju 
Lokalnego Parasol

SIEĆ INTEGRACJI. NOWE NARZĘDZIA ! 
AD 2022

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 33,5 brak rekomendacji  €                           42 995,24 €0,00

K2m/0437
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 976,20 €4 928,57

K2m/0533
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 604,75 €4 909,55

K2m/0541
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie dla 
Rodzin Lubelszczyzny 
FORTE

Wielospecjalistyczne centrum pomocy 
rodzinie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 33 brak rekomendacji  €                           22 282,19 €4 821,43

K2m/0595
mały grant / 
small grant

Fundacja "Afryka 
Inaczej" Tu mówi Afryka!

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 33 brak rekomendacji  €                           22 514,28 €0,00

K2m/0646
mały grant / 
small grant

Śląskie Stowarzyszenie 
Rehabilitacji Ku Zdrowiu Rehabilitacja dla każdego

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 33 brak rekomendacji  €                           22 937,49 €4 976,20



K2m/0647
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 747,61 €5 000,00

FUNDACJA KREATYWNYCH INNOWACJI KI 
(FOUNDATION FOR CREATIVE INNOVATIONS CI); 

K2m/0648
mały grant / 
small grant

Fundacja Joanny 
Radziwiłł Opiekuńcze 
Skrzydła Jesteśmy Razem

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 33 brak rekomendacji  €                           21 009,54 €0,00

K2d/0112
duży grant / 
large grant Stowarzyszenie Feniks Droga do samodzielności

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 33 brak rekomendacji  €                           83 985,68 €0,00

K2d/0171
duży grant / 
large grant Fundacja #SayStop

Dyskryminacja w służbach 
mundurowych - zmiany są 
nieuniknione!

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 33 brak rekomendacji  €                           83 900,01 €18 430,96

K2d/0179
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           96 598,08 €18 478,57 FNIX AS 

STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK 
(Association of Polish Communes Euroregion 
Baltic);STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 
SPÓŁDZIELCZOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ 
WAMA-COOP (Association for the Development of 
Cooperatives and Local Entrepreneurship 
„WAMACOOP”); 

K2d/0199
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Jeden 
Świat

Pomosty Między Nami - Edukacja 
Międzykulturowa w Praktyce

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) wielkopolskie 33 brak rekomendacji  €                           79 973,80 €16 433,37

K2d/0202
duży grant / 
large grant

Spółdzielnia Socjalna 
SIMPULS STOP wykluczeniu osób starszych

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 33 brak rekomendacji  €                           81 509,53 €0,00

K2d/0225
duży grant / 
large grant

Integracyjne Centrum 
Sportu i Rehabilitacji 
"Start" "Zintegrowani"

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 33 brak rekomendacji  €                           83 997,66 €18 464,29

Fundacja Rozwoju Społeczno - Oświatowego 
(Foundation for Social and Educational Development); 

K2d/0419
duży grant / 
large grant

Instytut Aktywizacji 
Regionów

MEDIACJA RÓWIEŚNICZA W DOBIE 
KRYZYSU UCHODŹCZEGO.

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 33 brak rekomendacji  €                           83 530,49 €11 297,62

K2d/0464
duży grant / 
large grant

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Szczecinie

Ośrodek Oparcia Społecznego - 
Aktywni Obywatele

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 33 brak rekomendacji  €                           49 773,57 €0,00

K2d/0500
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 999,77 €18 475,22 Stowarzyszenie Drwinka (The Drwinka Association); 

K2m/0377
mały grant / 
small grant

Miedziowe 
Stowarzyszenie 
Przedsiębiorczości Działanie daje moc

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 32,5 brak rekomendacji  €                           22 919,12 €4 983,33

K2m/0440
mały grant / 
small grant

Centrum Rozwoju 
Lokalnego Wolni od nienawiści

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 32,5 brak rekomendacji  €                           22 529,78 €0,00

Stowarzyszenie Perspektywa"" (Association 
Perspektywa""); 

K2m/0564
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 999,84 €5 017,64

K2m/0568
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 956,95 €4 973,40

K2m/0573
mały grant / 
small grant Fundacja WIEDZIEĆ JAK

Wiedzieć Jak wyjść z roli ofiary, pomóc 
sobie i najbliższym

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 32,5 brak rekomendacji  €                           22 885,74 €2 904,76 nie dotyczy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej); 

K2m/0652
mały grant / 
small grant

FUNDACJA INSTYTUT 
PROJEKTÓW 
INNOWACYJNYCH

Adaptacja kulturowa obywateli z 
Ukrainy

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) wielkopolskie 32,5 brak rekomendacji  €                           22 957,97 €1 785,71

K2d/0196
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           83 932,39 €5 033,34

K2d/0279
duży grant / 
large grant

Fundacja Animacji 
Społeczno - Kulturalnej 
Kwadratura Laboratorium Relacji

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 32,5 brak rekomendacji  €                           83 895,19 €0,00

K2d/0444
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 910,74 €18 380,95



K2d/0526
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           64 195,24 €0,00

K2d/0572
duży grant / 
large grant Fundacja MultiRegion Senior młody duchem - Tarnów

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podkarpackie 32,5 brak rekomendacji  €                           83 845,25 €8 571,42

K2m/0050
mały grant / 
small grant Stowarzyszenie "ZMW" (Nie)pełnosprawni Wikingowie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 32 brak rekomendacji  €                           22 998,82 €4 952,39

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom SERCE"" (Association 
for Aid to Children HEART""); 

K2m/0082
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 970,63 €5 036,95

Stowarzyszenie Inicjatywa dla Starachowic (Initiative 
for Starachowice Association); 

K2m/0105
mały grant / 
small grant

Fundacja "Po Stronie 
Dziecka"

Grupa wsparcia dla rodzin dzieci z 
niepełnosprawnościami

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 32 brak rekomendacji  €                             6 000,00 €1 309,53

K2m/0123
mały grant / 
small grant

Fundacja na rzecz dzieci 
i młodzieży ,, Na krańcu 
tęczy'' Akademia Wolontariatu

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 32 brak rekomendacji  €                           18 261,90 €3 952,38

K2m/0188
mały grant / 
small grant

FUNDACJA ASUNCION 
MORERA

AKCJA INTEGRACJA – wsparcie 
uchodźców z Ukrainy oraz ich dzieci

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 32 brak rekomendacji  €                           22 935,72 €0,00

K2m/0411
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie ,,Oleska 
Jedynka"

Dodatkowe zajęcia w szkołach dla 
dzieci z Ukrainy

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) opolskie 32 brak rekomendacji  €                           22 766,66 €0,00

K2m/0490
mały grant / 
small grant Fundacja AGRAFKA Z nami łatwiej 2

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubuskie 32 brak rekomendacji  €                           22 933,79 €0,00

K2m/0495
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 060,00

K2m/0511
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych 
"Fabryka Zmian" UCZYMY SIĘ SIEBIE NAWZAJEM

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) opolskie 32 brak rekomendacji  €                           22 995,23 €0,00

Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz (Mickiewicz 
Educational Association); 

K2m/0531
mały grant / 
small grant Fundacja Mamma Mia

Stop domowej przemocy 
wielopokoleniowej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 32 brak rekomendacji  €                           10 715,24 €0,00

K2m/0581
mały grant / 
small grant

Fundacja Wspierania 
Rodziny i 
Społeczeństwa ISKRA Szczęśliwa rodzina

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 32 brak rekomendacji  €                           22 876,18 €0,00

K2m/0623
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 980,96 €4 928,58 Fundacja Zróbmy.To (Let's Do It Foundation); 

K2d/0049
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Różnorodności 
Społecznej UP-DATE

MiędzyCOOLturowy Dolny Śląsk – 
dialog międzykulturowy czynnikiem 
rozwoju kultury pokoju

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 32 brak rekomendacji  €                           84 000,00 €18 480,00

K2d/0077
duży grant / 
large grant Fundacja "Pro Aperte" Mam prawo być sobą.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 32 brak rekomendacji  €                           83 991,90 €18 452,40

K2d/0233
duży grant / 
large grant

Katolicka Fundacja 
Dzieciom w Parafii Św. 
Ap. Piotra i Pawła w 
Katowicach Tacy sami

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 32 brak rekomendacji  €                           84 000,00 €18 480,00

K2d/0276
duży grant / 
large grant

FUNDACJA EDUKACJI I 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polska - nasz azyl

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 32 brak rekomendacji  €                           83 965,97 €17 404,76

Stowarzyszenie Wolnego Słowa (Free Word 
Association); 

K2d/0322
duży grant / 
large grant

Fundacja edukacyjno-
sportowa reGeneracja Zmieniaj siebie = zmieniaj innych

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 32 brak rekomendacji  €                           83 404,77 €0,00

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej 
Aktywności ROSA (Federation of Movement of 
Organizations for Social Activity ROSA); 

K2d/0570
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           56 039,99 €0,00

K2m/0281
mały grant / 
small grant

Fundacja Godność w 
Szkole „Goszko”

Ku lepszej edukacji poprzez ochronę 
praw człowieka

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) lubelskie 31,5 brak rekomendacji  €                           22 976,19 €5 000,00 Prezydent miasta Lublin (Prezydent of City Lublin); 

K2m/0283
mały grant / 
small grant

KLUB SPORTOWY 
"LOTNIK" WROCŁAW

Odlotowo-sportowo z Lotnikiem 
integracja młodzieży Ukraińskiej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 31,5 brak rekomendacji  €                           22 919,54 €4 912,67



K2m/0630
mały grant / 
small grant

FUNDACJA ALEKLASA – 
WSPIERAMY EDUKACJĘ 
I ROZWÓJ DZIECI Z 
ZESPOŁEM ASPERGERA

Edukacja i wspieranie pracowników 
służb w zakresie nauroróżnorodności

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 31,5 brak rekomendacji  €                           22 992,38 €0,00

K2m/0635
mały grant / 
small grant Fundacja Szajn

Własnymi słowami – dziewczyny robią 
media

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 31,5 brak rekomendacji  €                           22 988,11 €0,00

Fundacja Dziewuchy Dziewuchom (Gals For Gals 
Foundation); 

K2m/0641
mały grant / 
small grant

Fundacja PCKK 
Edukacja i Rozwój Przez edukację do integracji

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 31,5 brak rekomendacji  €                           22 990,68 €0,00

K2d/0029
duży grant / 
large grant

FUNDACJA INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ "ABRAMIS" Skok na głęboką wodę

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 31,5 brak rekomendacji  €                           79 328,58 €11 000,00

K2d/0236
duży grant / 
large grant

Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości

Od grosika do złotówki - integracyjny 
moduł dwujęzyczny

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 31,5 brak rekomendacji  €                           83 928,55 €17 500,00

K2d/0286
duży grant / 
large grant FundacjaEgo Bezpiecznie w mojej rodzinie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 31,5 brak rekomendacji  €                           83 952,38 €18 452,37

K2d/0349
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           83 621,43 €17 964,29

K2d/0384
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niesłyszącym 
"SPON" Jesteśmy z tej samej gliny

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 31,5 brak rekomendacji  €                           55 523,78 €0,00

K2d/0387
duży grant / 
large grant

Lubelska Fundacja 
Rozwoju

AMBASADORZY OTWARTEGO RYNKU 
PRACY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 31,5 brak rekomendacji  €                           83 388,08 €17 966,66

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - 
 Sejmik Wojewódzki (Lublin Forum of the Organizations 
for the Disabled People – Voivodeship Seym); 

K2d/0401
duży grant / 
large grant

"INNOVO" Innowacje w 
Biznesie Sp. z o.o. TAK! dla równych praw na rynku pracy

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) podkarpackie 31,5 brak rekomendacji  €                           83 980,98 €18 095,22

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców (Jasielskie 
Association of Entrepreneurs); 

K2d/0423
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Otwieracz Włącz się w dostępność!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 31,5 brak rekomendacji  €                           78 283,40 €10 880,96

K2d/0463
duży grant / 
large grant

Fundacja Rodzic w 
mieście Ja to my

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 31,5 brak rekomendacji  €                           83 952,39 €18 354,76

K2d/0530
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           83 700,01 €17 261,90

Koło Gospodyń Wiejskich ZGODNI w Rusach (The Circle 
of Rural Housewives COMPATIBLE in Rusy); 

K2d/0555
duży grant / 
large grant

Żywiecka Fundacja 
Rozwoju Wspólna przestrzeń, wspólne dobro

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 31,5 brak rekomendacji  €                           74 452,42 €9 523,81

K2d/0595
duży grant / 
large grant

FUNDACJA KOALICJA 
DLA MŁODYCH Młodzi liderzy społeczni

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 31,5 brak rekomendacji  €                           83 986,79 €18 289,52

K2m/0079
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 630,97 €4 357,13

K2m/0222
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 907,13 €5 000,00

K2m/0494
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
„Towarzystwo Nasze 
Boguty” Kobiety w akcji

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 31 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €4 456,36

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA"" 
(Association of Drama Practitioners Stop-Klatka""); 

K2m/0514
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 996,76 €0,00

K2m/0546
mały grant / 
small grant Fundacja "Africa Help" Uchodźcy-Ty też możesz pomóc.

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) wielkopolskie 31 brak rekomendacji  €                           22 945,25 €5 000,00

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 
ROZWÓJ"" (Region's Development  Lubuskie 
Association  Development""); 

K2m/0558
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Promień w Krzywiniu Wszyscy razem

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) wielkopolskie 31 brak rekomendacji  €                           22 992,90 €0,00 Gmina Krzywiń (Krzywiń Commune); 



K2d/0066
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Inicjatywa Obywatelska 
"Pro Civium"

Zauważ mnie! - wykluczenie społeczne 
dzieci i młodzieży

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 31 brak rekomendacji  €                           75 619,04 €0,00

K2d/0146
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 872,10 €5 202,39

Województwo Podlaskie / Park Krajobrazowy Puszczy 
Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego (Podlaskie 
Voivodship / Knyszynska Forest Landscape Park named 
after  prof. Witold Sławiński); 

K2d/0241
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 452,38 €12 690,47

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL (CAL Association); 

K2d/0273
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Rodzin 
Adopcyjnych i 
Zastępczych Pro Familia

Kompleksowe wsparcie dla osób 
dotkniętych wykluczeniem

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 31 brak rekomendacji  €                           48 442,85 €0,00

K2d/0359
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
"Pracownia 
Etnograficzna" im. 
Witolda Dynowskiego

Siła lokalnej wspólnoty. Opowieści z 
dawnych PGR-ów

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 31 brak rekomendacji  €                           93 811,93 €18 342,86 Norsensus mediaforum 

Fundacja Picture Doc (Picture Doc Foundation); 
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim; 
Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu (Municipal 
Cultural Center in Nozdrzec); Gmina Osina 
(municipality Osina); 

K2d/0405
duży grant / 
large grant ZACZYTANI.ORG Aktywne Bajki

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska) mazowieckie 31 brak rekomendacji  €                           70 280,96 €14 761,91

K2d/0450
duży grant / 
large grant Fundacja PROEM EDU UA - PLAN

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 31 brak rekomendacji  €                           84 000,00 €0,00

K2d/0457
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Możliwych 
RzeczJasna “Łączniki” – małe przestrzenie spotkań

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 31 brak rekomendacji  €                           83 910,58 €11 904,76 Gmina Ostróda (Commune of Ostróda); 

K2d/0485
duży grant / 
large grant

Fundacja Kwitnące 
Talenty uWażna młodzież

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu opolskie 31 brak rekomendacji  €                           96 071,43 €18 095,24

Félagasamtökin Projekt Polska 
(ProjektPolska.is Association)

Opolski Projektor Animacji Kulturalnych OPAK - czy 
Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji 
Kulturalnych??? (Opole Projector of Cultural Animation 
OPAK); 

K2m/0264
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Kreatywnych 
IN-KREA BądźMY Razem

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 30,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 060,00 Gmina Andrespol (Gmina Andrespol); 

K2m/0290
mały grant / 
small grant

Fundacja Global 
Political Network Uchodźcy w grze geopolitycznej

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 30,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €3 133,34

K2m/0292
mały grant / 
small grant

Towarzystwo 
Benderowskie

Prawo do środowiska to prawo 
człowieka

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 30,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 000,00 Fota4Climate (Fota4Climate); 

K2m/0296
mały grant / 
small grant

Fundacja dla Rozwoju 
Multitudo Akcja integracja bez granic

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 30,5 brak rekomendacji  €                           26 321,91 €4 999,99 ReMedica Norway AS

K2m/0460
mały grant / 
small grant

Fundacja Centrum 
Wsparcia Rodziców 
Dzieci 
Niepełnosprawnych

Centrum wsparcia rodziców dzieci 
niepełnosprawnych

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 30,5 brak rekomendacji  €                           22 997,64 €5 040,00

K2d/0052
duży grant / 
large grant

Nidzicka Fundacja 
Rozwoju "NIDA" Otwarta przestrzeń aktywności

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 30,5 brak rekomendacji  €                           78 290,48 €14 047,63

Simplicatus Research and 
Development AS 

K2d/0103
duży grant / 
large grant Stowarzyszenie WAGA Sport amatorski a prawa człowieka

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 30,5 brak rekomendacji  €                           83 369,09 €11 666,66

K2d/0150
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           83 797,86 €0,00

K2d/0215
duży grant / 
large grant

Fundacja Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 
Niepełosprawnej Wszyscy jesteśmy równi !

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu świętokrzyskie 30,5 brak rekomendacji  €                           83 930,94 €18 238,09

K2d/0324
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Lambda 
Szczecin Queer Lives Matter

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci)

zachodniopomorski
e 30,5 brak rekomendacji  €                           83 997,39 €18 464,29

K2d/0360
duży grant / 
large grant

Fundacja Rozwoju 
Kompetencji Pro-Skills Ramię w ramię zmieniamy ten świat!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 30,5 brak rekomendacji  €                           79 850,72 €0,00

K2d/0398
duży grant / 
large grant

fundacja "Potrafię 
Pomóc" Na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych z 
Wadami Rozwojowymi

Poradnictwo społeczno-prawne i 
wspacie psychologiczne dla osób z 
niepełnosprawnością

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 30,5 brak rekomendacji  €                           64 588,09 €11 416,67



K2d/0438
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 968,56 €0,00

K2d/0440
duży grant / 
large grant Fundacja MultiOcalenie POLONETI

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) podlaskie 30,5 brak rekomendacji  €                           83 958,12 €0,00 MODI Sp. z o.o. (MODI); 

K2d/0446
duży grant / 
large grant

Zachodniopomorski 
Uniwersytet Ludowy - 
Fundacja NIE!pełnosprawni

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 30,5 brak rekomendacji  €                           74 476,19 €9 523,81 Medvind Assistanse AS 

K2d/0529
duży grant / 
large grant Fundacja Imago Mundi Art Against Borders

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) małopolskie 30,5 brak rekomendacji  €                           83 857,13 €18 428,56 Teatr Łaźnia Nowa (Łaźnia Nowa Theater); 

K2d/0532
duży grant / 
large grant

Bractwo Miłosierdzia 
im. św. Brata Alberta

"Parasol Alberta" - miej siłę powiedzieć 
DOŚĆ

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 30,5 brak rekomendacji  €                           83 919,05 €10 952,38

K2m/0053
mały grant / 
small grant

Polski Instytut 
Współpracy 
Obywatelskiej Nasze prawa po polsku

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 30 brak rekomendacji  €                           22 930,93 €4 976,20

K2m/0263
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           26 292,88 €5 023,82

Wataha Integrasjon forening 
(Wataha Integration Association) Expom S.A. (Expom S.A.); 

K2m/0345
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie "Praca-
Edukacja-Zdrowie" Ty i ja razem w szkole

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 30 brak rekomendacji  €                           25 696,42 €4 166,67

City of Reykjavik – Department of 
education and youth (Skóla - og 
frístundasvi Reykjavíkur)

K2m/0388
mały grant / 
small grant

Instytut Prawa i 
Społeczeństwa

Wiedza to większa aktywność i mniej 
barier

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 30 brak rekomendacji  €                           22 934,53 €4 978,58

K2m/0431
mały grant / 
small grant Henryk Fundacja Wieszczki

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) małopolskie 30 brak rekomendacji  €                           22 963,09 €4 904,76

FUNDACJA TONE - MUZYKA I NOWE FORMY SZTUKI 
(Tone Foundation For Music & New Art Forms); 

K2m/0483
mały grant / 
small grant

Fundacja Parasol 
Roztocza

Równe szanse. Dobry start. Lepsza 
przyszłość.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 30 brak rekomendacji  €                           20 142,85 €2 857,14

K2m/0513
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 992,84 €5 047,63

K2m/0557
mały grant / 
small grant

STOWARZYSZENIE 
"CENTRUM ANIMACJI 
MŁODZIEŻY" Seniorzy i Juniorzy przeciw przemocy!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 30 brak rekomendacji  €                           22 982,16 €0,00

K2m/0610
mały grant / 
small grant Fundacja Kaszubska

Nauka języka polskiego dla uchodźców 
z Ukrainy

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 30 brak rekomendacji  €                           22 976,19 €4 761,90

K2m/0627
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           25 238,11 €0,00

Victoria Oeen AS; Norsk 
Gjenvinning Metall AS 
(Norwegian Recycling Metall AS)

K2d/0287
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Sztuka 
Łączenia Dziecinnie trudne

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu świętokrzyskie 30 brak rekomendacji  €                           82 142,87 €17 889,53

K2d/0507
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           53 376,48 €6 896,80

Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego 
(Foundation Institute for Activation and Social 
Development); 

K2d/0509
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 738,08 €14 285,71

K2m/0117
mały grant / 
small grant

TOWARZYSTWO 
EDUKACYJNE "WIEDZA 
POWSZECHNA"

#Tarcza PRZECIW UBÓSTWU I 
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 
SPORTOWCÓW

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 29,5 brak rekomendacji  €                           22 940,46 €4 619,04

#SERCEDLASPORTU SPÓŁKA NOT-FOR-PROFIT PROSTA 
SPÓŁKA AKCYJNA (#AHEARTFORSPORT NOT-FOR-
PROFIT COMPANY); 

K2m/0208
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 978,61 €1 547,62

K2m/0214
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 920,00 €5 000,00



K2m/0220
mały grant / 
small grant Fundacja Jogini Śmiechu Pora na witalnego i radosnego seniora.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 29,5 brak rekomendacji  €                           22 999,73 €5 050,00

Stowarzyszenie “Opolski Projektor Animacji 
Kulturalnych” ; 

K2m/0271
mały grant / 
small grant

Fundacja Instytut 
Psychologii Stresu

Wsparcie Antystresowe dla grup 
narażonych na wykluczenie.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 29,5 brak rekomendacji  €                           22 981,62 €4 904,77

K2m/0348
mały grant / 
small grant

Fundacja Instytut 
Spraw Społecznych Monitoring Wolności Słowa

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 29,5 brak rekomendacji  €                           22 999,99 €0,00

K2m/0428
mały grant / 
small grant

Fundacja "W Człowieku 
Widzieć Brata" Po prostu - mamy siebie!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 29,5 brak rekomendacji  €                           22 785,72 €5 000,00

K2m/0643
mały grant / 
small grant Wiosna Dla Nas

ASYSTA OBYWATESKA DLA 
UCHODŹCÓW I IMIGRANTÓW

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 29,5 brak rekomendacji  €                           22 780,94 €0,00

K2d/0155
duży grant / 
large grant Fundacja Banina Hidżra

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 29,5 brak rekomendacji  €                           76 414,33 €11 050,00 Stowarzyszenie Tęczówka (Teczowka Association); 

K2d/0218
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           94 823,83 €18 333,33

Frauen in guter Verfassung 
(Women in good shape)

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (THE 
ASSOCIATION OF WIELKOPOLSKA MUNICIPALITIES AND 
COUNTIES); 

K2d/0453
duży grant / 
large grant

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną koło w 
Częstochowie Moje ciało, moje emocje.

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 29,5 brak rekomendacji  €                           72 459,05 €0,00

K2d/0470
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           77 317,84 €14 504,76

K2d/0531
duży grant / 
large grant

Fundacja Szansa dla 
Niewidomych

Siły specjalne - komunikacja, 
integracja, aktywizacja.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 29,5 brak rekomendacji  €                           51 353,36 €11 071,43

K2m/0474
mały grant / 
small grant Fundacja Normalnie

PRACOWNIK NA MEDAL – kampania 
na rzecz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 29,5 brak rekomendacji  €                           22 949,52 €5 045,24

K2m/0143
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 977,62 €0,00

Uniwersytet Łodzki, Wydział Nauk o Wychowaniu 
(University of Lodz, Faculty of Educational Sciences); 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi (After 
School Activities Centre Nr 1 in Lodz); Szkoła 
Podstawowa Nr 70 w Łodzi (Elementary School No 70 
in Lodz); 

K2m/0246
mały grant / 
small grant

Fundacja Hospicyjna 
Przystań Przyjazna Polska

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) 

zachodniopomorski
e 29 brak rekomendacji  €                           22 958,91 €4 583,34

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 
w Szczecinie (High School with Integration 
Departments in Szczecin); 

K2m/0459
mały grant / 
small grant

Fundacja Jesteśmy dla 
Was

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym 
Przemocą

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 29 brak rekomendacji  €                           22 999,98 €5 059,53

K2m/0521
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Specjalistów Edukacji 
Psychospołecznej 
„Wiedza i Rozwój” 
(nazwa skrócona: 
Stowarzyszenie WiR) Bezpieczna rodzina

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 29 brak rekomendacji  €                           12 527,40 €0,00

K2m/0600
mały grant / 
small grant Stowarzyszenie Eureka! Inkubator Integracji

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 29 brak rekomendacji  €                           19 617,62 €0,00

K2m/0608
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 696,10 €0,00

Fundacja Czarna Owca Pana Kota (Black Sheep Mr. Cat 
Foundation); Fundacja Dzika Polska (Wild Poland 
Foundation); 

K2d/0353
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           88 464,30 €0,00 Mangfolk AS 

K2d/0354
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie na 
Rzecz 
Zrównoważonego 
Rozwoju Społeczno - 
Gospodarczego "KLUCZ"

Aktywni Obywatele - KLUCZ-em do 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 29 brak rekomendacji  €                           83 914,31 €17 857,14



K2d/0363
duży grant / 
large grant

Bydgoskie 
Stowarzyszenie Pomocy 
Psychologicznej i 
Psychoterapii Twarze kobiecości

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

kujawsko-
pomorskie 29 brak rekomendacji  €                           83 930,98 €18 425,00

K2d/0542
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           83 389,30 €17 619,06

K2d/0544
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 547,62 €16 547,62

K2d/0592
duży grant / 
large grant Pogotowie Społeczne Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 29 brak rekomendacji  €                           38 071,44 €0,00

K2m/0200
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 964,29 €5 047,63

K2m/0368
mały grant / 
small grant Fundacja RELACYJNI Relacje w Centrum

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 28,5 brak rekomendacji  €                           22 923,80 €0,00

K2m/0432
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 923,82 €0,00

K2m/0486
mały grant / 
small grant Fundacja Ius et Civis Kobiecy punkt widzenia

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 28,5 brak rekomendacji  €                           18 952,39 €3 809,53 Instytut Roździeńskiego (Roździeński Institute); 

K2m/0507
mały grant / 
small grant Fundacja Studio M6 Pośrednictwo z gwarancją społeczną

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

kujawsko-
pomorskie 28,5 brak rekomendacji  €                           22 993,11 €5 000,00

K2m/0593
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
FILMFORUM FREEDOM Film Festival

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 28,5 brak rekomendacji  €                           26 371,39 €4 771,41

Stiftelsen AMANDUSFESTIVALEN 
(The AMANDUS FESTIVAL 
Foundation) ; Cinemahall (Ukraine)

K2m/0594
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 977,37 €0,00

K2d/0216
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           77 115,05 €6 600,00

Gmina Nałęczów (The Municipality of Naleczow); 
Fundacja Szpilki"" (Pin Foundation); 

K2d/0238
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           70 942,85 €12 976,20 Fundacja Dzika (Wild Foundation); 

K2d/0411
duży grant / 
large grant

Łęczyńskie 
Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych

"My-dla Nas" - przez różnorodność do 
integracji.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubuskie 28,5 brak rekomendacji  €                           83 501,29 €18 369,06

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy Parafii św, 
Barbary w Łęcznej (The Children and Yung Center at 
St.Barbara Parish.); 

K2d/0421
duży grant / 
large grant

Fundacja Nordoff 
Robbins Polska

Dźwięki Wspólne - wspieranie 
społecznej integracji przez 
muzykoterapię

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 28,5 brak rekomendacji  €                           45 166,58 €4 809,54

Estrada Poznańska (Poznań Stage); Fundacja Dom 
Autysty (Autist Home Charity); Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym Żurawinka"" (Association for Youths and 
Adults with Cerebral Palsy Żurawinka""); 
Stowarzyszenie “Na Tak”  - Warsztaty Terapii 
Zajęciowej Krzemień"" (“Na Tak” Association - 
Occupational Therapy Workshop Space “Krzemień”); 
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i 
Słabowidzących - Warsztaty Terapii Zajęciowej Ognik"" 
(Association of Friends of the Blind and Visually 
Impaired - Occupational Therapy Workshop Space 
“Ognik”); 

K2d/0471
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           80 273,11 €2 833,33



K2m/0235
mały grant / 
small grant Fundacja SAMISWOI Polska dla uchodźców

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 28 brak rekomendacji  €                           22 702,37 €0,00

K2m/0299
mały grant / 
small grant

Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia 
Rozsianego

Wsparcie liderów SM w walce z 
wykluczeniem

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 28 brak rekomendacji  €                           21 663,83 €0,00

K2m/0354
mały grant / 
small grant Fundacja E-GO

W grupie siła - wsparcie emocjonalne 
o charakterze grupowym

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 28 brak rekomendacji  €                           12 559,51 €1 547,62

K2m/0456
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 976,42 €4 880,95

K2m/0457
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           26 374,98 €5 054,16 Norsensus Mediaforum

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 
(Association of Grassroots Activities RzeczJasna); 

K2m/0524
mały grant / 
small grant

Fundacja Science 
Watch Polska

Przeciwdziałanie dyskryminacji 
naukowców w procedurze awansowej

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) śląskie 28 brak rekomendacji  €                           22 061,94 €0,00

K2m/0538
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Verbum Nobile

Otwarte ramiona - pomoc uchodźcom 
z Ukrainy zagrożonym wykluczeniem

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 28 brak rekomendacji  €                           22 835,00 €0,00

K2m/0562
mały grant / 
small grant

KLUB SPORTOWY 
BENIAMINEK 03

KS Beniaminek 03 wspiera kobiety i 
dzieci z Ukrainy

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 28 brak rekomendacji  €                           22 023,82 €0,00

; All-Ukrainian Association for Youth Cooperation 
“Alternative-V” (Ukraine)

K2m/0591
mały grant / 
small grant Fundacja Mam Dom

Polska dla Ukrainy. Od pomocy do 
samodzielności.

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) 

zachodniopomorski
e 28 brak rekomendacji  €                           21 714,29 €0,00

K2m/0631
mały grant / 
small grant

STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU ORAWY Mój motyw życiowy! mój Power!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 28 brak rekomendacji  €                           14 733,33 €3 071,44

K2m/0632
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 260,73 €4 000,00

K2d/0006
duży grant / 
large grant

Koło Miejsko-
Powiatowe Polskiego 
Stowarzyszenia 
Diabetyków w 
Skierniewicach Akceptacja, Rozwój, Tworzenie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 28 brak rekomendacji  €                           96 078,08 €18 420,94

Polsk Kultur Skole i Trondheim 
(School of Polish Culture in 
Trondheim)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYCHOWANKÓW I 
ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W SKIERNIEWICACH TWOJA 
SZANSA (ASSOCIATION FOR PUPILS AND GRADUATES 
OF THE SPECIAL SCHOOL AND EDUCATIONAL CENTER 
IN SKIERNIEWICE YOUR CHANCE); 

K2d/0194
duży grant / 
large grant FUNDACJA ATQI Spotkania Kultur. Migranci: Ja - Ty - My.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 28 brak rekomendacji  €                           83 880,98 €18 080,96

Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w 
Śremie (Public Library Heliodor Święcicki in Śrem); TV 
RELAX Śrem (Television Relax Śrem); BSCG Sp. z o.o. 
(BSCG Sp. z o.o.); Towarzystwo Pomocy Potrzebującym 
im. św. Brata Alberta Nadzieja (Society for Aid to Those 
in Need. st. Albert's brother Hope); Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Śremie (Primary School No. 5 in 
Śrem); 

K2d/0473
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           81 689,26 €0,00

K2d/0585
duży grant / 
large grant

TOWARZYSTWO 
AMICUS Wspieramy Ukrainę

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) podlaskie 28 brak rekomendacji  €                           83 018,80 €0,00

K2m/0013
mały grant / 
small grant

FUNDACJA 
"AWARENESS" MŁODZI A ŚWIAT

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 27,5 brak rekomendacji  €                           22 910,63 €4 761,90

MANNESKERETTIGHETSAKADEMI
ET (HUMAN RIGHTS ACADEMY)

Fundacja Diversity Polska (Diversity Poland 
Foundation); 

K2m/0213
mały grant / 
small grant

Fundacja Jesteśmy z 
Tobą Przyjazny powrót seniora do domu.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 27,5 brak rekomendacji  €                           18 313,69 €4 000,00

K2m/0233
mały grant / 
small grant

Fundacja Będziem 
Polakami Polska. Instrukcja obsługi

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) 

kujawsko-
pomorskie 27,5 brak rekomendacji  €                           22 500,01 €0,00

K2m/0400
mały grant / 
small grant

Ogólnopolski Operator 
Oświaty

Wsparcie dzieci dotkniętych wojną w 
Ukrainie uczęszczających do PSP 
Leonardo i PP Leonardo we Wrocławiu

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 27,5 brak rekomendacji  €                           14 347,62 €375,48

K2m/0501
mały grant / 
small grant

STOWARZYSZENIE 
JÓZEF Równość w Zawodach technicznych

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) wielkopolskie 27,5 brak rekomendacji  €                           22 923,82 €0,00

K2d/0319
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 998,83 €18 397,62 ResPublic sp. z o.o. ; 

K2d/0342
duży grant / 
large grant

Fundacja Inicjatyw 
"Jestem 
Przedsiębiorczy" Każde dziecko ma szanse na sukces !

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubuskie 27,5 brak rekomendacji  €                           64 464,30 €13 976,19 Gmina Sulechów (Sulechów Commune); 



K2d/0345
duży grant / 
large grant

FUNDACJA WIDOWISK 
MASOWYCH SILNI W JEDNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 27,5 brak rekomendacji  €                           80 699,05 €0,00

K2d/0348
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           53 095,25 €11 666,67

K2d/0409
duży grant / 
large grant FUNDACJA poMOCNI MOC JEST WE MNIE

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podkarpackie 27,5 brak rekomendacji  €                           83 999,99 €18 476,19

K2d/0448
duży grant / 
large grant

Fundacja Przędzalnia 
Sztuki ARTintegracje na Księżym Młynie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 27,5 brak rekomendacji  €                           83 571,43 €17 928,57

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji Ad Rem 
(The Association for Prevention and Rehabilitation AD 
REM); FUNDACJA CORRESPONDANCE DES ARTS 
(CORRESPONDANCE DES ARTS FOUNDATION); 
Fundacja 4 KROKI (Foundation 4 STEPS); FUNDACJA 
GAJUSZ (GAJUSZ FOUNDATION); Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii nr 3 (Youth Sociotherapy Center No. 3); 

K2d/0461
duży grant / 
large grant

Fundacja Wałbrzych 
2000

#OWCA Obywatelskie Wałbrzyskie 
Centrum Aktywności

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 27,5 brak rekomendacji  €                           83 984,03 €18 469,04

K2d/0562
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 980,52 €17 738,11

K2d/0573
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Rodzinnych Wiatr w żagle

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 27,5 brak rekomendacji  €                           83 928,56 €18 380,96

K2d/0589
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           52 428,58 €0,00

K2m/0614
mały grant / 
small grant

Fundacja "Zamek 
Dybów i Gród 
Nieszawa"

Punkt pierwszego kontaktu dla 
uchodźców z Ukrainy

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) 

kujawsko-
pomorskie 27,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 060,00 Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom ; 

K2m/0090
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           20 666,67 €1 666,66

K2m/0129
mały grant / 
small grant

Fundacja Universal 
Network Bądźmy głośniejsi!

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska) małopolskie 27 brak rekomendacji  €                           22 928,57 €4 404,76

K2m/0239
mały grant / 
small grant

Fundacja Centrum 
Rozwiązań Biznesowych Razem po więcej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 27 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 000,00

K2m/0321
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 907,16 €4 747,62

Centrum Promocji Ekorozwoju (Centre for Promotion 
of the Eco - Development); 

K2m/0439
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
INKLUZJA JesteśMY, działaMY, inspirujeMY!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 27 brak rekomendacji  €                           22 994,50 €0,00

Stowarzyszenie Bytomska Radość Życia (Bytom Joy of 
Life Association); 

K2m/0569
mały grant / 
small grant

Fundacja Lepsze 
Niepołomice

Ośrodek Koordynacji Pomocy 
Niepołomice

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 27 brak rekomendacji  €                           22 993,35 €4 552,38

K2m/0586
mały grant / 
small grant

Spółdzielnia Socjalna 
PIERROT & RÓŻA Pokojowy Punkt Wsparcia

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 27 brak rekomendacji  €                           22 477,15 €0,00

Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły (Association of 
Street Angels); 

K2m/0636
mały grant / 
small grant

STOWARZYSZENIE 
LIBERTY Aktywna wieś

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska) śląskie 27 brak rekomendacji  €                           21 462,37 €1 428,58

K2d/0327
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           54 120,24 €0,00



K2d/0582
duży grant / 
large grant Fundacja AKME

Kryzys zdrowia psychicznego. Usłyszeć, 
zrozumieć, wesprzeć.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 27 brak rekomendacji  €                           83 810,10 €0,00

K2m/0496
mały grant / 
small grant Fundacja "Nić Ariadny"

Integracja w społeczeństwie poprzez 
rozwój indywidualny oraz 
wzmocnienie aktywności w różnych 
obszarach życia społecznego 
cudzoziemców na terenie Dolnego 
Śląska

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) dolnośląskie 27 brak rekomendacji  €                           22 283,33 €4 714,28

K2m/0147
mały grant / 
small grant Fundacja Kompilacja MONOMODA lifestyle

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 26,5 brak rekomendacji  €                           22 879,06 €5 023,81

K2m/0424
mały grant / 
small grant Fundacja Osiołkowo

Ogród artystyczny "Rusz się i wzrusz 
się"

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu świętokrzyskie 26,5 brak rekomendacji  €                           22 885,75 €1 976,22

Koło Gospodyń Wiejskich Fanki Dzierganki" w 
Baszowicach" (Country Women’s Club 'Crochet Fans'); 

K2m/0470
mały grant / 
small grant

Malborska Fundacja 
Rozwoju Regionalnego

Olimpiada w Berlinie  szansą na 
włączenie społeczne

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 26,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €0,00

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla 
Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (Special Revalidation 
and Educational Center for Children and Youth with 
Autism in Malbork); 

K2d/0253
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           83 671,47 €0,00

K2d/0256
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           71 428,57 €14 761,90

K2d/0571
duży grant / 
large grant

Spółdzielnia Socjalna 
Humanus Razem w rodzinie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 26,5 brak rekomendacji  €                           79 047,62 €14 880,95

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Rucianem - Nidzie (Social Service Center in Ruciane 
Nida); 

K2m/0164
mały grant / 
small grant

STOWARZYSZENIE DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY ZE 
ŚRODOWISK 
LOKALNYCH POMOST Pokoleniowy kociołek

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 26 brak rekomendacji  €                           22 992,84 €0,00

K2m/0181
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 998,83 €5 000,01

K2m/0336
mały grant / 
small grant

Fundacja „Przystań 
Dialogu" Przestrzeń dla porozumienia i dialogu

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 26 brak rekomendacji  €                           22 999,52 €4 904,77

K2m/0372
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 971,46 €5 000,00

K2m/0436
mały grant / 
small grant Fundacja 2035 PER-Senior

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska) łódzkie 26 brak rekomendacji  €                           19 404,77 €3 333,33

K2m/0504
mały grant / 
small grant Fundacja FYLION Podaj rękę

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 26 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 040,00

K2m/0506
mały grant / 
small grant Fundacja BLESS

“DZIELNE MAMY”- warsztaty dla 
samodzielnych mam

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 26 brak rekomendacji  €                           22 995,24 €0,00

K2m/0528
mały grant / 
small grant

Fundacja 
POMOCOWNIA POMOCOWNIA dla Specjalistów

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 26 brak rekomendacji  €                           22 988,12 €0,00

K2m/0552
mały grant / 
small grant Łódzki Skład Klub dojrzałych liderów

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 26 brak rekomendacji  €                           19 828,58 €0,00

K2m/0606
mały grant / 
small grant Fundacja Geko Dialog dla aktywnych

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) opolskie 26 brak rekomendacji  €                           22 980,97 €5 050,47

K2d/0259
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           96 570,27 €17 953,34 I-CARE 

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin 
Pogranicza (Association of Warmia and Masuria 
Boarderland Municipalities); FUNDACJA INSTYTUT NA 
RZECZ EKOROZWOJU (INSTITUTE FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT FOUNDATION); 

K2d/0266
duży grant / 
large grant

Fundacja Tak dla 
Samodzielności

Edukacja i wolontariat na drodze do 
integracji

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 26 brak rekomendacji  €                           70 566,66 €13 416,67



K2d/0403
duży grant / 
large grant Fundacja Sowelo

Niezależność - lubię to ! (Незалежність 
- мені подобається!)

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 26 brak rekomendacji  €                           80 523,81 €0,00

K2d/0425
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           65 721,41 €0,00

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach (University of 
the Third Age in Łazy); 

K2d/0458
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           75 857,13 €7 619,05

K2d/0543
duży grant / 
large grant

Subvenio, Fundacja 
Interwencji Kryzysowej 
i Pomocy 
Psychologicznej Specjalistyczne Centrum Pomocy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 26 brak rekomendacji  €                           79 585,47 €13 000,00

K2m/0022
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie Koalicja 
dla Gminy Zielonki Relacje OD-Nowa! w gminie Zielonki

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 25,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 058,10

K2m/0258
mały grant / 
small grant

Fundacja Mazury 
Dzieciom

Integracja poprzez aktywną edukację 
podopiecznych domów dziecka w 
Pasymiu

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 25,5 brak rekomendacji  €                           22 592,85 €0,00

K2m/0407
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           18 750,07 €2 857,15

Kongres Kobiet Tomaszów Mazowiecki (Women's 
Congress of Tomaszow); 

K2m/0502
mały grant / 
small grant

Fundacja Nie Tylko 
Matka Polka Akcja-Integracja

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) 

kujawsko-
pomorskie 25,5 brak rekomendacji  €                           18 071,44 €0,00 Fundacja Kosmos ; 

K2m/0529
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           10 710,23 €2 142,86

Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice (Pawłowice 
Youth Commune Council); Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Przedsiębiorczego (Foundation for the 
Development of the Entrepreneurial Society); 

K2m/0658
mały grant / 
small grant

Fundacja Okręgowej 
Izby Radców Prawnych 
w Krakowie WIELE TWARZY DYSKRYMINACJI

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) małopolskie 25,5 brak rekomendacji  €                           22 952,38 €0,00

K2d/0210
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 914,31 €18 404,75

K2d/0330
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Witamina Ducha RÓWNI I AKTYWNI

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 25,5 brak rekomendacji  €                           83 976,20 €18 100,94

K2d/0385
duży grant / 
large grant

Fundacja Inkubator 
Filmowy Psycho(re)akcja

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 25,5 brak rekomendacji  €                           77 047,61 €6 904,77 Śląska Izba Lekarska (Silesian Medical Chamber); 

K2d/0418
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           84 000,00 €18 476,19

Fundacja im. Bolesława Pobożnego (Foundation 
Bolesław the Pious);Fundacja Inicjatywa dla Opatówka 
(Foundation The Initiative for Opatówek); 

K2d/0455
duży grant / 
large grant

FUNDACJA NA RZECZ 
WSPIERANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„WYJDŹ Z DOMU”

Pomoc uchodźcom z Ukrainy 
zamieszkałym na terenie miasta 
Gorlice i powiatu gorlickiego.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 25,5 brak rekomendacji  €                           84 000,00 €0,00

K2m/0369
mały grant / 
small grant Wspólnie dla siebie Jesteśmy wspólnie dla siebie.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 25 brak rekomendacji  €                           22 946,67 €0,00

K2m/0137
mały grant / 
small grant

CZEPCZYŃSKI FAMILY 
FOUNDATION

"ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy 
tacy sami"

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 25 brak rekomendacji  €                           22 785,73 €4 761,90

Rotary Club Giżycko (Rotary Club Giżycko); Fundacja 
Avalon (Avalon Foundation - direct help for people 
with disabilities.); Fundacja Anny Dymnej Mimo 
wszystko; 

K2m/0170
mały grant / 
small grant Atelier Wolimierz Integracja Izerska

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 25 brak rekomendacji  €                           22 452,41 €4 857,14

Fundacja Windmill Tree (Foundation Windmill Tree); 
Gmina Leśna (District Leśna); Lunaria, z.s. (Czechia)

K2m/0179
mały grant / 
small grant fundacja OFF school

Rodzic nastolatka zorientowany na 
relacje

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 25 brak rekomendacji  €                           22 773,82 €4 285,71

Fundacja Impuls dla Młodych (Impuls Young 
Foundation); 

K2m/0458
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 411,92 €0,00



K2m/0466
mały grant / 
small grant Fundacja Nagle Sami Już NIE sam!

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 25 brak rekomendacji  €                           16 000,00 €0,00

K2m/0510
mały grant / 
small grant Fundacja Niezwyczajni

Niezwyczajne dzieci - niezwyczajne 
rozwiązania

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 25 brak rekomendacji  €                           22 976,19 €5 000,01

K2m/0540
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           20 035,74 €1 238,09

Szkoła Podstawowa w Święcicy (Primary School in 
Święcica); 

K2m/0587
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie na 
Rzecz Wsparcia Osób 
Zagrożonych 
Wykluczeniem 
Społecznym „Świstak” Chochla - Jedzenie przeciw przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 25 brak rekomendacji  €                           22 930,74 €0,00

K2d/0197
duży grant / 
large grant

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)

zachodniopomorski
e 25 brak rekomendacji  €                           79 613,11 €0,00

Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska 
(Independent Trade Union of Education Poland); 

K2d/0240
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Warsztatu Terapii 
Zajęciowej "SZANSA" Bądźmy aktywni, piękni i zdrowi

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu świętokrzyskie 25 brak rekomendacji  €                           83 927,15 €0,00

K2d/0332
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 830,96 €17 869,05

K2d/0390
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 419,03 €0,00

K2d/0447
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Hospicjum "Światło"

Centrum Aktywności Społecznej przy 
Stowarzyszeniu Hospicjum "Światło"

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

kujawsko-
pomorskie 25 brak rekomendacji  €                           83 963,09 €0,00

K2d/0475
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           51 371,42 €9 980,95

FUNDACJA PODARUJ NADZIEJE (Foundation Give 
Hope); 

K2d/0480
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           44 404,76 €0,00

United Nations Association Poland (UNAP) (United 
Nations Association Poland (UNAP)); 

K2d/0481
duży grant / 
large grant "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 brak rekomendacji  €                           36 261,93 €7 119,05

Policealne Studium Kształcenia Animatorów Kultury 
SKIBA"" (Post-secondary School of Culture Animators 
of Culture SKIBA""); 

K2d/0564
duży grant / 
large grant

Ogólnopolska Federacja 
Organizacji 
Pozarządowych Obywatelskie Narady dla Rzecznika

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 24,5 brak rekomendacji  €                           83 950,01 €17 952,38

Fundacja Pole Dialogu (The Field of Dialogue 
Foundation); 

K2m/0054
mały grant / 
small grant

Ogólnopolskie 
Porozumienie Rad 
Seniorów

Aktywowanie Centrum Dialogu 
Międzypokoleniowego (CDM) przy 
OPRS

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 24 brak rekomendacji  €                           22 992,86 €5 047,62

K2m/0167
mały grant / 
small grant

Fundacja Promocji 
Turystyki Kongresowej 
Convention Bureau - 
Wrocław

Warsztaty dla młodszych obywateli - 
mobilny pokój zagadek

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 24 brak rekomendacji  €                           22 980,27 €0,00

K2m/0362
mały grant / 
small grant

Fundacja Przestrzeń 
Rozwoju

Program rozwoju i aktywizacji 
mieszkańców Gminy Liszki

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 24 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 060,00 Gmina Liszki (Liszki Community); 

K2m/0464
mały grant / 
small grant Fundacja Palma

Działania filmowe jako forma wsparcia 
dla Ukraińców

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 24 brak rekomendacji  €                           22 985,71 €2 619,06

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni (Pomeranian 
Film Foundation); 

K2m/0516
mały grant / 
small grant

Fundacja Kobiety 
Inspirują

Kobiety Inspirują- jak feminatywy 
przeciwdziałają dyskryminacji

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 24 brak rekomendacji  €                           22 880,96 €0,00

K2d/0382
duży grant / 
large grant

GDYŃSKIE 
STOWARZYSZENIE 
OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 
ICH RODZIN I 
PRZYJACIÓŁ EFFETHA MIGAM I ROZUMIEM

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 24 brak rekomendacji  €                           65 940,47 €0,00



K2m/0127
mały grant / 
small grant

ORION Organizacja 
Społeczna

“Rozumiemy się” - otwarte rozmowy z 
obywatelami Ukrainy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 23,5 brak rekomendacji  €                           12 690,47 €2 680,95

K2m/0307
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
LACRIMOSA Zaczynam od nowa

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 23,5 brak rekomendacji  €                           19 352,40 €3 580,95

K2m/0655
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 161,08 €0,00

K2d/0208
duży grant / 
large grant

Grupa Animacji 
Społecznej "Rezerwat" Będzie dobrze dzieciak

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 23,5 brak rekomendacji  €                           40 595,23 €0,00

K2d/0221
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 809,31 €0,00

K2d/0459
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania 
"Krzemienny Krąg" Polsko-ukraińskie kręgi solidarności

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) świętokrzyskie 23,5 brak rekomendacji  €                           79 880,96 €6 666,66

GMINNE STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W 
GMINIE BODZECHÓW (COMMUNAL ASSOCIATION OF 
RURAL FARMS IN THE COMMUNE OF BODZECHÓW); 

K2m/0232
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie Pomocy 
Społecznej "Ad Astram" 
w Dębicy Aktywni Razem

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podkarpackie 23 brak rekomendacji  €                           22 976,19 €0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy 
(Municipal Social Welfare Center in Dębica); 

K2m/0469
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           17 738,11 €0,00

K2d/0106
duży grant / 
large grant

Towarzystwo 
Wspierania Inicjatyw 
Kulturalno-Społecznych 
TWIKS

Rozwiń skrzydła - program na rzecz 
różnorodności społecznej i 
przeciwdziałania wykluczeniu

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 23 brak rekomendacji  €                           83 835,75 €0,00

K2d/0346
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Czas 
Przestrzeń Tożsamość Poznajmy się

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 23 brak rekomendacji  €                           95 917,92 €18 000,00 Beatus Cras (Happy Tomorrow)

K2d/0437
duży grant / 
large grant Fundacja Liberté! Akademia Liderów Klimatycznych

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska) łódzkie 23 brak rekomendacji  €                           82 726,18 €18 190,47

K2m/0189
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €4 761,90

K2m/0347
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 795,24 €0,00

K2d/0234
duży grant / 
large grant

Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrwotnej Prawa pacjenta - Twoje prawa

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 22,5 brak rekomendacji  €                           65 544,78 €0,00

Federacja Stowarzyszeń “Amazonki” (Federation of 
Associations Amazons""); 

K2d/0536
duży grant / 
large grant

Fundacja Inicjowania 
Rozwoju Społecznego Azyl

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 22,5 brak rekomendacji  €                           83 999,98 €0,00

K2m/0172
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Sportowe Ich Własna 
Liga ICH WŁASNA LIGA - RUCH KOBIET

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 22 brak rekomendacji  €                           22 995,27 €4 922,62 Stowarzyszenie WAGA (Association WAGA); 

K2m/0278
mały grant / 
small grant

Koło Gospodyń 
Wiejskich Drewnowo Tworzymy razem.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 22 brak rekomendacji  €                           19 464,99 €4 209,52

K2d/0251
duży grant / 
large grant

Fundacja Promocji i 
Rozwoju Bieszczad

Akademia liderów wolontariatu w 
zakresie pomocy dla Uchodźców z 
Ukrainy– polsko-ukraińskie warsztaty 
edukacji społecznej i obywatelskiej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podkarpackie 22 brak rekomendacji  €                           83 652,38 €18 095,24

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych 
FRAM"" (Tarnobrzeg Association of Artistic Initiatives 
FRAM""); Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości 
Nienadowa (The Association of the Village 
Nienadowa); Brzozowski Dom Kultury (The community 
center in Brzozów); Fundacja Artland (Artland 
Foundation); 

K2d/0518
duży grant / 
large grant

STOWARZYSZENIE 
KULTURALNY PORT SZANSA NA SZCZĘŚCIE

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

kujawsko-
pomorskie 22 brak rekomendacji  €                           30 509,53 €0,00



K2d/0053
duży grant / 
large grant

STOWARZYSZENIE 
WSPIERANIA 
INICJATYW LOKALNYCH 
SKAŁA

Stereotypy. Uprzedzenia. 
Dyskryminacja. Aktywni obywatele w 
Debatach oksfordzkich

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) świętokrzyskie 22 brak rekomendacji  €                           25 547,60 €0,00

K2m/0092
mały grant / 
small grant Fundacja La Cinta Sztuką w choroby cywilizacyjne

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 21,5 brak rekomendacji  €                           22 976,20 €4 238,11

K2d/0335
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Instytut 
Równości Tęczowe Lubuskie

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) lubuskie 21,5 brak rekomendacji  €                           83 984,79 €18 476,37

K2d/0415
duży grant / 
large grant

Towarzystwo Przyjaciół 
Niepełnosprawnych Jesteśmy różni - jesteśmy równi

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 21,5 brak rekomendacji  €                           83 933,35 €0,00

K2m/0254
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Inicjatywa Ziemia 
Pyrzycka Widzę Cię!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 21 brak rekomendacji  €                           22 142,83 €0,00

K2m/0605
mały grant / 
small grant 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 brak rekomendacji  €                           22 514,09 €0,00

K2d/0420
duży grant / 
large grant 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 brak rekomendacji  €                           70 116,71 €8 928,57

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu 
Śląskiego (Independent Student Association); 

K2m/0142
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           10 905,47 €0,00

K2m/0415
mały grant / 
small grant

Fundacja Nie Wykluczaj 
Mnie Punkt Terapeutyczny

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 20,5 brak rekomendacji  €                           22 980,98 €0,00

K2m/0482
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 610,73 €3 833,33

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa (Association 
Sports Czestochowa); Zespół Szkół im. Bolesława Prusa 
w Częstochowie (Boleslaw Prus School Complex in 
Czestochowa); Zespół Szkół Technicznych w 
Częstochowie (Complex of Technical Schools in 
Czestochowa); VII Liceum Ogólnoksztąłcące 
Samorządowe w Częstochowie (VII High School in 
Czestochowa); Stowarzyszenie Częstochowa 2020 
(Association Czestochowa 2020); 

K2m/0571
mały grant / 
small grant Kobiety w Centrum Akademia Liderek Kobiet w Centrum

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 20,5 brak rekomendacji  €                           22 510,74 €0,00

K2m/0590
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Otwarte Kaszuby

Centrum Wsparcia Uchodźców w 
Kartuzach

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) pomorskie 20,5 brak rekomendacji  €                           22 992,87 €5 057,14

K2d/0138
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych 
INGA Pozytywka

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 20,5 brak rekomendacji  €                           31 211,93 €0,00

K2m/0076
mały grant / 
small grant

Fundacja Kultura dla 
Tolerancji

Żydowskie impresje - muzyczne 
spotkania z kulturą żydowską

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 20 brak rekomendacji  €                           10 333,35 €0,00

K2m/0300
mały grant / 
small grant

SANDOMIERSKIE 
STOWARZYSZENIE 
RODZIN I PRZYJACIÓŁ 
ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO '' 
NADZIEJA'

PROWADZENIE PUNKTU WSPARCIA 
DLA OSÓB CHORUJĄCYCH 
PSYCHICZNIE ICH RODZIN I 
OPIEKUNÓW

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu świętokrzyskie 19,5 brak rekomendacji  €                           21 496,19 €857,15

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego/Centrum 
Zdrowia Psychicznego (Specialist  Hospital Of The Holy 
Spirit); 

K2d/0560
duży grant / 
large grant

Fundacja Senior w 
Koronie Nie wycinajcie starych Drzew

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 19,5 brak rekomendacji  €                           83 785,73 €0,00

K2m/0367
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 060,00

Gmina Biecz (Municipality of Biecz); LOKALNY 
OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE BIECZ; Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu; 
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Ropy; 

K2m/0649
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 059,52

K2d/0064
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 595,25 €0,00



K2d/0220
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           82 176,21 €0,00

K2d/0223
duży grant / 
large grant

Koło Gospodyń 
Wiejskich w Przyłogach Jesteś bezpieczny

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu świętokrzyskie 19 brak rekomendacji  €                           83 964,26 €0,00

K2m/0385
mały grant / 
small grant

Fundacja Aktywni 
Kreatywni EDU BUS!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 18,5 brak rekomendacji  €                           22 953,57 €0,00

K2m/0542
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           17 189,30 €1 309,52

K2d/0181
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Teatr 
Brama

Ludzka Mozaika: międzypokoleniowe 
działania kulturalno-społeczne

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 18,5 brak rekomendacji  €                           78 380,94 €0,00

K2m/0313
mały grant / 
small grant

Fundacja Młodzieży 
Wiejskiej Przyszłość jest kobietą

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 18 brak rekomendacji  €                           16 492,87 €1 547,62

K2m/0560
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           18 661,90 €0,00

K2d/0101
duży grant / 
large grant

Krajowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe Centrum 
Integracji Społecznej 
"Od Nowa" w Mielnie Internetowa Wolność

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 18 brak rekomendacji  €                           30 238,09 €0,00

K2m/0182
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           17 092,37 €3 333,33

K2m/0202
mały grant / 
small grant

Spółdzielnia Socjalna 
HELP Seniorze nie daj się

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

kujawsko-
pomorskie 17,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €0,00

K2m/0253
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie Łączy 
nas Radom Bądź świadomy. Dom bez przemocy.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 17,5 brak rekomendacji  €                           22 988,11 €5 000,02

K2m/0519
mały grant / 
small grant

Fundacja Dzieciaki i 
Zwierzaki Wiem, więc wspieram. Nie wykluczam.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 17,5 brak rekomendacji  €                           18 333,34 €0,00

K2d/0600
duży grant / 
large grant

Fundacja Rozwoju 
Aktywności Społecznej 
Wspólnota

Wspólnie dla wsparcia rozwoju  
integracji społecznej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 17,5 brak rekomendacji  €                           83 899,05 €0,00

K2m/0051
mały grant / 
small grant Fundacja Całka

Integracja i aktywizacja społeczna osób 
wykluczonych

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

kujawsko-
pomorskie 17 brak rekomendacji  €                             9 154,54 €0,00

K2m/0425
mały grant / 
small grant

Klub Kibiców 
Niepełnosprawnych 
GKS Katowice

Kibice z niepełnosprawnościami 
poznają swój kraj.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 17 brak rekomendacji  €                           22 999,99 €0,00

K2d/0520
duży grant / 
large grant

Fundacja im. Księdza 
Profesora 
Włodzimierza Sedlaka Piaśnica - miejsce styku kultur.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu pomorskie 16,5 brak rekomendacji  €                           41 529,78 €9 094,78

Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum 
Kultury Krokowa (Foundation European Meetings" 
Kashubian Krokowa Cultural Center"), Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie (Museum of Kashubian-Pomeranian 
Literature and Music in Wejherowo); Urząd Gminy 
Krokowa (Krokowa Commune Office); Krokowskie 
Centrum Kultury (Krokowskie Cultural Center); 

K2m/0553
mały grant / 
small grant

Fundacja 
Rozwiązywania Sporów

Integracja uchodźców z Ukrainy na 
Pomorzu Zachodnim

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) 

zachodniopomorski
e 16 brak rekomendacji  €                           22 952,38 €4 857,15

K2m/0306
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                             6 273,80 €0,00

K2m/0132
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie Be 
Happy

Pora na aktywność. Współpraca z 
lokalnym społeczeństwem, razem 
przeciw wykluczeniu.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

zachodniopomorski
e 15 brak rekomendacji  €                           22 921,43 €0,00

K2m/0104
mały grant / 
small grant

Fundacja Strefa 
Dorastania Poszukiwaczki mocy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 14,5 brak rekomendacji  €                           22 166,67 €0,00



K2m/0412
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Edukacji 
Konsumenckiej "Polski 
Konsument" PRAWO – POKÓJ - BEZPIECZEŃSTWO

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) małopolskie 14,5 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €5 000,01

K2m/0169
mały grant / 
small grant

Koło Gospodyń 
Wiejskich w Dolistowie 
Starym Razem silni i twórczy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 14 brak rekomendacji  €                           12 809,54 €0,00

K2m/0144
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Podkarpacki Związek 
Byłych Pracowników 
PGR

Nie damy się wykluczeniu 
społecznemu.

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podkarpackie 12,5 brak rekomendacji  €                             8 192,86 €488,09

K2m/0286
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
TURKUS na Rzecz 
Rozwoju Aktywności 
Lokalnej Sport łączy

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 12 brak rekomendacji  €                           22 196,44 €3 428,58

K2m/0375
mały grant / 
small grant Fundacja KoBBieTY Razem lepiej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 12 brak rekomendacji  €                           22 989,29 €0,00

K2d/0364
duży grant / 
large grant Fundacja Akceptacja

Przychodnia Akceptacja i Mobilny 
Punkt Pomocy Medycznej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 12 brak rekomendacji  €                           74 495,26 €9 261,90

K2m/0229
mały grant / 
small grant Bractwo 18 Południka Słoneczny łuk 18 południka

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

kujawsko-
pomorskie 11,5 brak rekomendacji  €                           22 809,53 €0,00

K2m/0178
mały grant / 
small grant

FUNDACJA 
NIEPODLEGŁOSCI Nauczmy się widzieć

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 11 brak rekomendacji  €                           22 952,40 €0,00

K2m/0317
mały grant / 
small grant Fundacja Life Sense MOCNA JA

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 11 brak rekomendacji  €                           22 899,25 €5 000,00

K2m/0453
mały grant / 
small grant

Spółdzielnia Socjalna 
"DobryDzień" Dyskryminacji – NIE!

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) podkarpackie 11 brak rekomendacji  €                           22 984,87 €4 990,24

Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Życia (Association for 
the Quality of Life); 

K2m/0480
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie Równi 
Sobie "wszystkie dzieci nasze są"

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 11 brak rekomendacji  €                           22 224,87 €0,00

K2m/0534
mały grant / 
small grant Stowarzyszenie Pactum

Budżet obywatelski na Pomorzu 
Zachodnim

3. Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z 
ochroną środowiska)

zachodniopomorski
e 11 brak rekomendacji  €                           22 952,38 €5 023,80

K2d/0538
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           23 866,08 €5 232,85

K2m/0567
mały grant / 
small grant

FUNDACJA WSPARCIA 
SPOŁECZNEGO TWOJA 
PRZYSZŁOŚĆ Twoja Przyszłość, Twoje prawa

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 9,5 brak rekomendacji  €                           22 469,72 €4 142,86

K2d/0369
duży grant / 
large grant

Towarzystwo ALTUM, 
Programy Społeczno-
Gospodarcze

Razem mówimy STOP! dyskryminacji 
kobiet na rynku pracy

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) podkarpackie 9,5 brak rekomendacji  €                           83 980,98 €18 119,04

Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon (Legal 
Advice Center Lawyer); 

K2d/0263
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie Regiony 
Nowych Szans "Vesna" Osada aktywności obywatelskiej

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 8,5 brak rekomendacji  €                           83 999,81 €18 428,58

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku GLOBUS 
(Association of the University of the Third Age 
GLOBUS); 

K2m/0427
mały grant / 
small grant Fundacja More Creative #WspieramyKreatywnie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 8 brak rekomendacji  €                           22 142,85 €0,00

K2d/0018
duży grant / 
large grant

STOWARZYSZENIE IM. 
ARKADIUSZA KRASKI 
"W NAS SIŁA" W 
SZCZECINIE Masz Prawa Człowieku

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci)

zachodniopomorski
e 7,5 brak rekomendacji  €                           78 547,60 €0,00

K2d/0268
duży grant / 
large grant

Fundacja International 
Leaders Forum

Kobieca siła - współpraca, rozwój, 
przywództwo

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 7 brak rekomendacji  €                           83 577,41 €6 366,18 Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University); 

K2d/0192
duży grant / 
large grant

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Osób 
Jąkających Się

Internetowe Radio "JOT" jako forma 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu osób jąkających się

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 6,5 brak rekomendacji  €                           76 719,08 €0,00

K2m/0009
mały grant / 
small grant Klub Sportowy AVIA

Wakacje z Klubem Sportowym Avia dla 
wszystkich

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 0 brak rekomendacji  €                           22 742,87 €0,00

K2m/0055
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 965,48 €0,00

Zespól Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego .Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w 
Lądzie; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lądku; Koło 
Gospodyń Wiejskich w  Lądku; 

K2m/0095
mały grant / 
small grant Fundacja „Floating EKA” Sąsiedzi.Сусіди.Суседзі.Соседи.

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) wielkopolskie 0 brak rekomendacji  €                           21 982,73 €4 819,05



K2m/0136
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie  Jarocin 
XXI Nasz Jarocin Наш Яроцин

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) wielkopolskie 0 brak rekomendacji  €                           22 160,69 €0,00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin (Public 
Library in Jarocin); 

K2m/0196
mały grant / 
small grant Fundacja Godne Życie Pomoc ofiarom wojny w Ukrainie

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) lubelskie 0 brak rekomendacji  €                           23 000,00 €0,00

K2m/0203
mały grant / 
small grant

Stowarzyszenie 
Pedagogów Teatru

Czuła męskość: empatyczne kręgi i 
warsztaty liderskie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 0 brak rekomendacji  €                           22 999,99 €4 976,19

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (City Culture 
Center in Olsztyn); Instytut Przeciwdziałania 
Wykluczeniom (Institute Against Exclusion); ArtCity 
(ArtCity); Biblioteka Azyl (Refugee Library); Męski krąg 
(Men's circle); Fundacja HerStory (HerStory Fundation); 
Stowarzyszenie MOST (Association Bridge); 

K2m/0308
mały grant / 
small grant

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
„Szczytniczanki” w 
Szczytnikach nad 
Kaczawą

Madonny kresowe w tkaninie. 
Integracja kultur na Dolnym Śląsku

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 0 brak rekomendacji  €                           22 916,68 €4 904,77

K2m/0365
mały grant / 
small grant Fundacja Serce Miasta Bezdomność jest wśród nas

1. Ochrona praw człowieka (w tym 
kwestie związane z równością płci) mazowieckie 0 brak rekomendacji  €                           22 364,29 €0,00

K2m/0376
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 960,73 €4 907,14

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (Active Women 
Association); Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
(Voivodeship Labour Office in Katowice); 

K2m/0396
mały grant / 
small grant

Fundacja Wiejskie 
Studio Filmowe SMART ART STUDIO

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu lubelskie 0 brak rekomendacji  €                           22 946,50 €5 000,00

K2m/0435
mały grant / 
small grant

STOWARZYSZENIE 
WSPIERAJĄCE ROZWÓJ 
MAŁEGO DZIECKA I 
RODZINĘ POMOST Młodzież ma głos!

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

warmińsko-
mazurskie 0 brak rekomendacji  €                           22 560,45 €0,00

K2m/0441
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 309,57 €595,24

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste (Polish Zero Waste 
Association); 

K2m/0463
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 971,43 €0,00

K2m/0499
mały grant / 
small grant

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 brak rekomendacji  €                           22 622,87 €0,00

K2m/0535
mały grant / 
small grant

Polskie Centrum 
Mediacji Oddział 
Wrocław Mediacja szansą na porozumienie

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu dolnośląskie 0 brak rekomendacji  €                           22 991,90 €0,00

K2m/0537
mały grant / 
small grant Fundacja Ogniwo

Stworzenie  dwóch sal doświadczenia 
świata dla osób niepełnosprawnych

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 0 brak rekomendacji  €                           19 190,45 €0,00

K2m/0561
mały grant / 
small grant

Fundacja Centrum 
Rozwoju Regionalnego 
"Edu-Bałt" Aktywne Babki z Krzemienia

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu świętokrzyskie 0 brak rekomendacji  €                           22 547,61 €0,00

K2m/0620
mały grant / 
small grant

Fundacja Meeting od 
Design Students - Silesia

UNIFEST - Festiwal Projektowania 
Uniwersalnego

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu śląskie 0 brak rekomendacji  €                           21 062,82 €0,00

K2d/0028
duży grant / 
large grant

FUNDACJA ,,MOJE 
PODL@SIE. 
NOWOCZESNE, 
KREATYWNE, 
TWÓRCZE"

Zmniejszenie wykluczenia społecznego 
mieszkańców powiatu grajewskiego

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podlaskie 0 brak rekomendacji  €                           78 710,46 €16 666,67

K2d/0086
duży grant / 
large grant

FUNDACJA ROZWOJU 
KARDIOLOGII I 
KARDIOCHIRURGII 
WAD WRODZONYCH 
SERCA INSTYTUTU 
CENTRUM ZDROWIA 
MATKI POLKI W ŁODZI 
"MAMY SERCE" Miej serce – Patrzaj w Serce

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu łódzkie 0 brak rekomendacji  €                           83 642,85 €17 833,33

K2d/0211
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           81 836,73 €0,00



K2d/0303
duży grant / 
large grant

Fundacja Kreatynwej 
Edukacji Edukacja dla demokracji

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu

kujawsko-
pomorskie 0 brak rekomendacji  €                           96 077,43 €18 000,00

Menneskerettighets Akademiet 
(Human Rights Academy)

Fundacja Wspierania Dialogu Rozmawiajmy"" 
(Dialogue Supporting Foundation); Fundacja Verda 
(Verda Foundation); 

K2d/0318
duży grant / 
large grant

Spółdzielnia Socjana 
Merchant z siedzibą w 
Krakowie

Małopolskie Centrum Wsparcia osób 
niesamodzielnych i opiekunów

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu małopolskie 0 brak rekomendacji  €                           83 922,00 €0,00 Fundacja Padre (Padre Foundation); 

K2d/0350
duży grant / 
large grant

Rzeszowskie 
Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta w 
Rzeszowie Przeciw wykluczeniu społecznemu

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu podkarpackie 0 brak rekomendacji  €                           83 897,00 €17 850,00

K2d/0379
duży grant / 
large grant

FUNDACJA "ŚWIAT 
INTEGRACJI" Razem Ku Samodzielności

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu mazowieckie 0 brak rekomendacji  €                           72 219,08 €9 388,08

K2d/0399
duży grant / 
large grant Fundacja Rysy Pierwsza Pomoc bez Barier

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 0 brak rekomendacji  €                           96 583,36 €18 476,19

Félagsmistöin OZ (Community 
Center OZ)

Polski Związek Głuchych - Oddział Wielkopolski 
(Wielkopolska Branch of the Polish Deaf Association); 
Polski Związek Niewidomych (Polish Association of the 
Blind); 4HelpVR sp. z. o. o. (4HelpVR); Fundacja 4Help 
(4Help Foundation); Fundacja Laboratorium Marzeń 
(Laboratory of Dreams Foundation); Fundacja Miś (Miś 
Foundation); Inovatyvi karta / Innovative Generation 
(Lithuania)

K2d/0414
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 385,25 €18 243,45

STOWARZYSZENIE DOM KOŁODZIEJA 
(WHEELWRIGHT'S HOUSE ASSOCIATION); 

K2d/0483
duży grant / 
large grant

Stowarzyszenie 
Wspierania Sztuki, 
Edukacji i Terapii 
ArteFakt Ja - Ty - My - Tacy Sami

2. Działanie na rzecz różnorodności 
społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu wielkopolskie 0 brak rekomendacji  €                           50 770,67 €10 112,00

K2d/0492
duży grant / 
large grant

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 brak rekomendacji  €                           83 999,99 €18 452,38


