




(Z  REGULAMINU  KONKURSU GRANTOWEGO)

Celem 7 Konkursu, w ramach Funduszu

Inicjowania Rozwoju  jest wybór oraz

wsparcie finansowe i merytoryczne

najlepszych pomorskich inicjatyw

międzysektorowych przyczyniających

się do realnej zmiany społeczno-

gospodarczej w środowisku lokalnym

bądź w skali całego województwa

pomorskiego.



W puli 100 000 zł dla
pomorskich
partnerstw
międzysektorowych



FUNDUSZ INICJOWANIA
ROZWOJU, POSZUKUJE:

MIĘDZYSEKTOROWYCH
PARTNERSTW
 Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,
LIDEREM JEST NGO (LUB
PODMIOTY WYMIENIONE W UST. O
POŻYTKU PUBLICZNYM PAR. 3. PKT
3.)

PARTNERSTW, KTÓRE CHCĄ OSIĄGAĆ WAŻNE
CELE RAZEM!



Partnerstwo to nadrzędna
wartość Funduszu, która
przekłuta w działanie
pozwala odpowiadać na
ważne wyzwania społeczne i
gospodarcze. 
Pozwala mierzyć się z
problemami w sposób
bardziej optymalny i
efektywny, uwzględniający
różne perspektywy.



W tym Konkursie, Fundusz wspiera w szczególności
inicjatywy partnerskie, które wpisują się 

w tzw. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju



Rozwój zrównoważony - to jest
taki rozwój, w którym potrzeby
obecnego pokolenia mogą być
zaspokojone bez umniejszania
szans przyszłych pokoleń na ich
zaspokojenie”.

World Commision on Environment and Development,
1987, Raport "Nasza Wspólna Przyszłość



PODPISANE PRZEZ 194 KRAJE I UNIĘ
EUROPEJSKĄ W 2015 ROKU, MA NA CELU
OGRANICZENIE WZROSTU GLOBALNEJ
ŚREDNIEJ TEMPERATURY (1750-2100) DO
ZNACZNIE PONIŻEJ 2°C I KONTYNUOWANIE
WYSIŁKÓW NA RZECZ OGRANICZENIA GO
DO 1,5°C 

Porozumienie Paryskie 2050 (2015)



Zagrożenia klimatyczne

ŹRÓDŁO: MARCIN POPKIEWICZ, ZDJĘCIE:  AGUSTÍN LAUTARO, UNSPLASH 

Wg analiz sprzed kilku miesięcy, 
Lądolód Grenlandii topnieje od wielu lat i już przekroczył punkt krytyczny topnienia. 

https://unsplash.com/@agustinl?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/climate-change?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Migracje klimatyczne

ŹRÓDŁO: ZIEMIA NA ROZDROŻU



Migracje klimatyczne

ŹRÓDŁO: ECO.ORG.PL



ŹRÓDŁO: ZIEMIA NA ROZDROŻU

Ocieplenie klimatu w Polsce



17 celów zrównoważonego rozwoju



Powiązanie moich działań z Celami
Zrównoważonego Rozwoju - opcja 1

KROK 1 
CHCIAŁBYM/CHCIA
ŁABYM WŁĄCZYĆ

SIĘ 
W REALIZACJĘ
AGENDY 2050

KROK 3 
PROJEKTUJĘ
INICJATYWĘ

MIĘDZYSEKTOROWĄ,
KTÓRA POZWOLI NA

ROZWIĄZANIE
PROBLEMU

 

KROK 2 
ANALIZUJĘ POSZCZEGÓLNE CELE
I ZADANIA PRZYJĘTE PRZEZ ONZ

W AGENDZIE 2050.
ODPOWIADAM NA PYTANIE,

KTÓRE:
- SĄ SPÓJNE Z OBSZAREM MOJEJ
SPECJALIZACJI/ZAINTERESOWAŃ

- UWAŻAM ZA WAŻNE, ABY JE
PODJĄĆ

 
 



un.org.pl

Gdzie szukać informacji 



kampania17celow.pl

Gdzie szukać informacji 

https://www.youtube.com/watch?v=UuO0JOOLP-0&t=2s


Zapewnić wszystkim
ludziom w każdym
wieku zdrowe życie

oraz promować
dobrobyt

3.5 Wzmocnić
zapobieganie i leczenie
uzależnień od środków

odurzających, w tym
narkotyków oraz

szkodliwego spożycia
alkoholu.

3.4 Do 2030 roku obniżyć
o 1/3 przedwczesną

umieralność z powodu
chorób niezakaźnych

poprzez zapobieganie i
leczenie oraz promowanie

zdrowia psychicznego i
dobrostanu.

Przykładowe cele zrównoważonego
rozwoju i zadania w ich obrębie



Zapewnić wszystkim
edukację wysokiej

jakości oraz
promować uczenie się

przez całe życie

4.4 Do 2030 roku znacznie
zwiększyć liczbę młodzieży

i dorosłych, którzy
posiadają odpowiednie

umiejętności, w tym
techniczne i zawodowe,

potrzebne przy uzyskaniu
zatrudnienia, znalezieniu
godziwej pracy i rozwoju

przedsiębiorczości.

4.5 Do 2030 roku
wyeliminować nierówność
płci w edukacji i zapewnić
równy dostęp do edukacji
na wszystkich poziomach

oraz do szkoleń
zawodowych dla

najsłabszych grup, w tym
dla osób

niepełnosprawnych,
ludności rdzennej oraz dla
dzieci w trudnej sytuacji.

Przykładowe cele zrównoważonego
rozwoju i zadania w ich obrębie



12.5 Do 2030 roku
istotnie obniżyć

poziom generowania
odpadów poprzez

prewencję, redukcję,
recykling i ponowne

użycie.

3.4 Do 2030 roku obniżyć
o 1/3 przedwczesną

umieralność z powodu
chorób niezakaźnych

poprzez zapobieganie i
leczenie oraz promowanie

zdrowia psychicznego i
dobrostanu.

Szukaj szczegółowych wyzwań 
w obszarze  Zrównoważonego Rozwoju

4.4 Do 2030 roku znacznie
zwiększyć liczbę młodzieży i
dorosłych, którzy posiadają

odpowiednie umiejętności, w
tym techniczne i zawodowe,

potrzebne przy uzyskaniu
zatrudnienia, znalezieniu
godziwej pracy i rozwoju

przedsiębiorczości.

4.5 Do 2030 roku wyeliminować
nierówność płci w edukacji i
zapewnić równy dostęp do

edukacji na wszystkich
poziomach oraz do szkoleń

zawodowych dla najsłabszych
grup, w tym dla osób

niepełnosprawnych, ludności
rdzennej oraz dla dzieci w

trudnej sytuacji.

5.1 Zakończyć
dyskryminację we

wszystkich formach
wobec kobiet i

dziewcząt na całym
świecie.

5.b Upowszechnić
korzystanie z technologii,

w szczególności
technologii

informacyjnych i
komunikacyjnych, by

przyczyniać się do
wzmocnienia pozycji

kobiet.

12.2 Do 2030 roku
zapewnić

zrównoważone
zarządzanie 

i efektywne zużycie
zasobów

naturalnych.

13.1 Wzmocnić
zdolności adaptacyjne 

i odporność na
zagrożenia klimatyczne 
i katastrofy naturalne
we wszystkich krajach.



KROK 1 
DOSTRZEGAM

OKREŚLONY PROBLEM /
WYZWANIE 
I MAM JUŻ

POTENCJALNE
ROZWIĄZANIE

 

KROK 3 
SPRAWDZAM, CZY
MÓJ PROJEKT JEST 

W STANIE
PRZYCZYNIĆ SIĘ DO

ROZWIĄZANIA
PROBLEMU

 

KROK 2 
SPRAWDZAM, CZY

PODOBNY PROBLEM
ZNAJDUJE SIĘ WŚRÓD 17

CELÓW
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU (PATRZĘ NA

ZADANIA)
 
 

Powiązanie moich działań z Celami
Zrównoważonego Rozwoju - opcja 2



SYTUACJA 1
MÓJ PROJEKT MA

SZANSĘ PRZYCZYNIĆ
SIĘ DO ROZWIĄZANIA

PROBLEMU.
ODPOWIADA NA

WYZWANIE AGENDY
2050

 

ŚWIETNIE - SKŁADAM PROJEKT DO
KONKURSU I WYKAZUJĘ TO
POWIĄZANIE

SYTUACJA 2
MÓJ PROJEKT MA

POTENCJAŁ, ALE MUSZE
JESZCZE SIĘ NAD NIM

ZASTANOWIĆ,
POPRACOWAĆ

 

ZASTANAWIAM SIĘ, CO MOGĘ ZMIENIĆ,
JAK PRZEPROJEKTOWAĆ MOJE
ROZWIĄZANIE, ABY NASZE
PARTNERSTWO BYŁO W STANIE
ODPOWIEDZIEĆ NA TEN PROBLEM I
WPISAĆ SIĘ W REALIZACJĘ 17 CELÓW
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Powiązanie moich działań z Celami
Zrównoważonego Rozwoju - opcja 2



Tczewscy Kurierzy Rowerowi

11.6 Do 2030 roku obniżyć
niekorzystny wskaźnik

negatywnego oddziaływania
miasta na środowisko per capita,
zwracając szczególną uwagę na

jakość powietrza oraz
gospodarowanie odpadami

komunalnymi i innymi
zanieczyszczeniami.

 
 
 

8.6 Do 2020 roku znacznie
zmniejszyć odsetek młodych

ludzi pozostających bez
pracy bądź nie

uczestniczących w edukacji i
szkoleniach.

 
 
 

włączenie
alternatywnego dla

samochodu sposobu
transportu przesyłek i

ograniczenie emisji CO2
 
 

włączenie
alternatywnego dla

samochodu sposobu
transportu przesyłe

 
 

konkretna liczba
młodzych osób, która

podjęła pracę w
przedsiębiorstwie

ekonomii społecznej
 
 

3.4 Do 2030 roku obniżyć o 1/3
przedwczesną umieralność z

powodu chorób niezakaźnych
poprzez zapobieganie i

leczenie oraz promowanie
zdrowia psychicznego i

dobrostanu.
 
 



Zeroban
12.2  Do 2030 roku

zapewnić zrównoważone
zarządzanie i efektywne

zużycie zasobów
naturalnych.

 
 
 

konkretna ilość
materiałów (w

szczególności banerów)
poddana upcyklingowi

 
 

8.6 Do 2020 roku
znacznie zmniejszyć

odsetek młodych ludzi
pozostających bez pracy

bądź nie
uczestniczących 

w edukacji i szkoleniach.
 
 
 

konkretna liczba osób
znajdujących się w

trudnej sytuacji na rynku
pracy. która otrzymała

zatrudnienie i
sprawiedliwe

wynagrodzenie
 
 

8.5 Do 2030 roku zapewnić
pełne i produktywne

zatrudnienie oraz godną
pracę dla wszystkich kobiet

i mężczyzn, w tym dla
młodych ludzi i osób z
niepełnosprawnością;
zapewnić jednakowe

wynagrodzenie za pracę o
jednakowej wartości.

 
 
 

konkretna liczba
młodzych osób, która

podjęła pracę w
przedsiębiorstwie

ekonomii społecznej
 
 



WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI

SKUPIONEJ WOKÓŁ TWOJEJ INICJATYWY,

KTÓRA SWOIM ZAANGAŻOWANIEM

POTWIERDZA JEGO ISTOTNOŚĆ

CROWDFUNDING  -

obligatoryjny  

NA  WKŁAD  WŁASNY



PLAN DZIAŁANIA

KROK 1:
REKRUTACJA

DO PROGRAMU
FIR

Zapraszamy
partnerstwa
międzysektorowe z
całego Województwa,
Działania promocyjne
na poziomie regionu,
informujemy o
możliwości wzięcia
udziału podczas
Lokalnych For
Międzysektorowych i
innych działań 

KROK 2:
WSTĘPNA
SELEKCJA

Z nadesłanych
konspektów
projektów ( tak jak
do tej pory) 
Komisja
Konkursowa
dokonuje oceny
formalnej i
merytorycznej i
wybiera 
maksymalnie 15
inicjatyw do
programu wsparcia

KROK 3:
WSPARCIE W
KONKURSIE

warsztaty dot.
crowdfundingu
i konsultacje
indywidualne,
warsztat dot.
prezentacji, 
wsparcie
koordynatora

KROK 4:
KAMPANIA

CROWDFUNDIN
GOWA - 

kampania to
element konkursu
Zebrane w ramach
kampanii środki -
stanowią wkład
własny do projektu, 

KROK 5:
PREZENTACJE
PROJEKTÓW I

WRĘCZENIE
GRANTÓW

 otrzymają grant

po zakończeniu
programu
wsparcia,
zmodyfikowane
projekty będa
prezentowane
przed Komisją
Konkursową
najlepsze
inicjatywy zostaną
przyjęte do
Akcelartora
innowacji i



Akcelerator innowacji
międzysektorowych

FORMY WSPARCIA "szyte na miarę" i wsparcie

finansowe o wartości do 30 tysięcy złotych

0
20

1

0
3

dot. merytoryki projektów, budowania relacji

międzysektorowych 

pozyskiwania środków na realizację projektu, w tym

crowdfunding,

(w spotkaniach udział obowiązkowy całego

partnerstwa - spotkania  głównie online),

INDYWIDUALNE PORADNICTWO

koncepcyjna praca nad projektami 

 (minimum 3 spotkania z każdym

projektem).

PRZYGOTOWANIE PLANU
KOMUNIKACJI ORAZ PLANU
ROZWOJU PROJEKTU

wzmacnianie relacji

partnerskich

TWORZENIE OFERTY
DLA BIZNESU 
(I Z BIZNESEM)

wsparcie w dalszym

rozwoju inicjatywy

WSPARCIE
MENTORA
BIZNESOWEGO

0
4

stały kontakt, motywacja

do zmiany, poznanie

uczestników

OPIEKA
KOORDYNATORA0

5



WYNIKI KONKURSU
PODCZAS
JUBILEUSZOWEGO 10
FORUM INICJOWANIA
ROZWOJU

REALIZACJA
PROJEKTÓW 

OD 01/22 DO 30/11/22



NAJWAŻNIEJSZY JEST CEL 
I DOBRY POMYSŁ - NIOSĄCY
ZE SOBĄ REALNĄ ZMIANĘ
W SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ, ANGAŻUJĄCY
PARTNERÓW - W RESZCIE
WAM POMOŻEM



INSPIRACJI W OBSZARZE CELÓW WARTO SZUKAĆ:
 http://www.un.org.pl/  

https://kampania17celow.pl/  
 

Warto przeanalizować poszczególne cele poprzez
powiązane z nimi zadania. 

 

 

 

http://www.un.org.pl/
https://kampania17celow.pl/




Dziękujemy za uwagę!
 

Kontakt w sprawie konkursu:
Natalia Siuda

www.forumrozwoju.org.pl
koorynator@upfoundation.pl

664 899 125


