Zatwierdzam

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Warszawa, kwiecień 2019 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W ROKU 2018
Program współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2018 został przyjęty zarządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. MNiSW poz. 67). Obowiązek
ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu za rok poprzedni wynika z art. 5b ust. 3
ww. ustawy.
Komórką odpowiedzialną za przygotowanie oraz monitorowanie realizacji Programu
jest Biuro Ministra, które współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa,
odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań wymienionych w Programie, zgodnie
z właściwością określoną w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Za główny cel Programu przyjęto budowanie partnerstwa społecznego na rzecz jakości
naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego oraz rozwoju gospodarczego kraju jako
wyrazu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – III filaru Strategii Gowina.
W Programie wyróżniono dwie podstawowe formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi: pozafinansową oraz finansową.
1. Formy współpracy pozafinansowej:
1.1. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
W 2018 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewniało udział organizacji
pozarządowych w procesie tworzenia polityk publicznych i przepisów prawa oraz poprawy
jakości decyzji i legislacji, między innymi poprzez prowadzenie konsultacji publicznych.
Projekty aktów normatywnych były konsultowane z organizacjami pozarządowymi, które
działają w obszarze dotyczącym danego projektu. Sporządzenie oceny skutków regulacji do
aktu prawnego oraz wskazanie w nim podmiotów, z którymi należy skonsultować projekt,
należy do właściwości departamentów merytorycznych MNiSW. Organizacje pozarządowe
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mogły również z własnej inicjatywy brać udział w procesie stanowienia prawa poprzez
przekazywanie stanowisk do aktualnie procedowanych projektów aktów prawnych, które
systematycznie były zamieszczane na stronach Rządowego Centrum Legislacji (Rządowy
Proces Legislacji).
1.2. Tworzenie gremiów opiniodawczo-doradczych z udziałem partnerów społecznych:
a) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) jest niezależnym organem
opiniodawczo-doradczym współdziałającym z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu
polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjności.
W roku 2018 Rada odbyła 9 posiedzeń plenarnych oraz 10 posiedzeń Prezydium. Rada
Główna i Prezydium Rady Głównej przyjęły łącznie 145 dokumentów (w tym 109 uchwał
i 36 stanowisk) dotyczących m.in. podjętych inicjatyw związanych z problematyką
kształcenia nauczycieli oraz materialnego wsparcia studentów, opiniowania projektów aktów
prawnych i dokumentów przedstawionych przez organy władzy administracji publicznej,
wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania
stopni naukowych i zasad przyznawania stypendiów.
b) Zespół do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu
uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz
do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej
Polskiej
W 2018 roku odbyły się dwa posiedzenia Zespołu do współpracy przy realizacji zadań
związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania
zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych
w Rzeczypospolitej Polskiej. W posiedzeniach udział wzięli m.in. przedstawiciele
samorządów zawodowych takich, jak: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba
Radców Prawnych, Krajowa Rada Izby Architektów, Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna
Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Aptekarska. Do
głównych zadań Zespołu należało podejmowanie, we współpracy z właściwymi organami,
działań zapewniających jednolite stosowanie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
oraz analizowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych, które określają
wymogi dotyczące wykonywania zawodów regulowanych oraz podejmowania lub
wykonywania działalności regulowanych w związku z przepisami ww. ustawy.
Ponadto, w ramach koordynacji systemu uznawania kwalifikacji zawodowych, prowadzone
były działania mające na celu udostępnianie informacji o uznawaniu kwalifikacji w zawodach
regulowanych i działalnościach regulowanych.
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1.3. Nadzór nad działalnością fundacji oraz udział przedstawicieli Ministra w organach
fundacji:
a) Fundacja - Zakłady Kórnickie (FZK) – na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
18 września 2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1964) nadzór
nad Zakładami sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Reprezentantem Ministra w Radzie Kuratorów FZK, w kadencji 2017-2022, jest
Pan Dariusz Jaworski. W ramach nadzoru Minister zatwierdził Sprawozdanie
z działalności Fundacji w 2017 r.
b) Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – organem sprawującym nadzór nad Fundacją
jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego w Radzie Fundacji (zgodnie z art.
17 ust. 1 Statutu Fundacji) reprezentują 2 osoby: Pani Monika Kwiecień-Miland oraz
Pan Włodzimierz Fisiak. Rada w obecnym składzie została powołana na kadencję 20172021.
c) Zakład Narodowy im. Ossolińskich – nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Osobą wskazaną do składu Rady Kuratorów przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie § 13 pkt 3 Statutu
Fundacji, jest Pan Piotr Czekierda. Rada w obecnym składzie została powołana
na kadencję 2016-2021.
d) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – nadzór nad Fundacją sprawuje Minister
Edukacji Narodowej. Wykonując uprawnienia wynikające ze Statutu Fundacji minister
właściwy działa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki. Członkiem Rady Fundacji jest Pan dr Piotr Dardziński.
e) Fundacja Fulbrighta – współpracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta reguluje Umowa między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie
współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta podpisana
w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 26, poz. 158). Przepisy
umowy zobowiązują stronę polską do powołania pięciu członków do Rady PolskoAmerykańskiej Komisji Fulbrighta, w tym przedstawiciela ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki (obecnie jest nim dr Aleksander Dańda, Dyrektor
Departamentu Nauki).
Fundacja Fulbrighta wspiera realizację celów MNiSW poprzez utrzymywanie wysokiego
poziomu kandydatów, studentów, doktorantów oraz badaczy, którzy uczestniczą
w wymianie akademickiej i naukowej z USA, zdobywając cenne doświadczenie
w środowisku międzynarodowym, które następnie są wykorzystywane w pracy naukowobadawczej po powrocie do kraju.
Do czerwca 2018 r. strona polska przewodniczyła w Radzie Fulbrighta. Rolę
przewodniczącego pełnił dr Aleksander Dańda. W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia
Rady, podczas których podjęto 25 uchwał, w tym dotyczących laureatów wybranych
w poszczególnych programach stypendialnych, zatwierdzenia budżetu rocznego
Fundacji, zasad rekrutacji do programów stypendialnych na lata 2020-2021 czy planów
obchodów 60-lecia programu Fulbrighta w Polsce. Przedstawiciel MNiSW zasiadający
w Radzie uczestniczył wspólnie z kierownictwem Fundacji i przedstawicielami
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Ambasady USA w RP w uroczystościach wręczenia dyplomów polskim i amerykańskim
absolwentom; wspierał program mentoringowy ,,TopMinds'' - inicjatywę Fundacji
i Stowarzyszenia TOP 500 Innovators (absolwentów programu MNiSW). Dzięki
działaniom promocyjno-informacyjnym prowadzonym przez Fundację liczba Polaków
aplikujących do programu w stosunku do 2017 roku zwiększyła się o 10%.
1.4. Przyznawanie honorowych patronatów:
W roku 2018 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego objął patronatem 78 przedsięwzięć
z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego organizowanych przez trzeci sektor. Były to m.in.
konferencje naukowe, seminaria, kongresy, konkursy, festiwale, jubileusze, memoriały,
olimpiady oraz targi edukacyjne.

2. Formy współpracy finansowej
Współpraca finansowa MNiSW z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku prowadzona
była m.in. poprzez finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę oraz
projektów w ramach programów lub przedsięwzięć Ministra, a także zlecanie realizacji zadań
publicznych.
2.1.Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę
Zadania te określone zostały w art. 25 ust. 1, 3 i 4a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki. Środki finansowe były rozdzielane pomiędzy uczelnie, jednostki naukowe,
Polską Akademię Umiejętności, podmioty działające na rzecz nauki oraz biblioteki naukowe
i dotyczyły:
 promowania rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych
lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
 organizowania lub udziału w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących
i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
 upowszechniania informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych
lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 podejmowania innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
 utrzymania unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu
dla nauki lub jej dziedzictwa;
 opracowywania naukowych zasobów bibliotecznych;
 udostępniania zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej;
 wydawania czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym
i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki,
mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac
rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz
zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet.
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W roku 2018 w ramach realizacji zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę
zakwalifikowano do finansowania 235 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
na łączną kwotę 8 451 659 zł.
2.2.Projekty w ramach programów lub przedsięwzięć Ministra:
a) Program Dialog
Program Dialog realizowany jest od 2016 roku. Jego celem jest wsparcie działań służących
budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a
podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program ukierunkowany jest na
wspieranie działań zmierzających do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych
badań naukowych, stworzenie mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką oraz
wzmocnienie rozwoju nauk humanistycznych i społecznych. Program Dialog obejmuje
dofinansowanie działań w trzech obszarach:
 „Doskonałość naukowa” (umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie
rozpoznawalności jej osiągnięć, kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych
inicjujących proces zmian projakościowych, wdrażanie koncepcji rozwoju kadry
naukowo-dydaktycznej, kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki, podnoszenie
jakości i przełomowości badań naukowych – frontier research, identyfikowanie bodźców
i mierników rozwoju polskiej nauki);
 „Nauka dla innowacyjności” (otwarcie nauki na rynek pracy i poprawa efektywności
współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspieranie procesów innowacyjności
i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk
w zakresie innowacji, upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką,
innowacyjnością i gospodarką);
 „Humanistyka dla rozwoju” (rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie
i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych, wykorzystanie humanistyki
do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa).
W roku 2018 w ramach realizacji programu Dialog zakwalifikowano do finansowania
15 projektów i podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę
15 834 415,97 zł.
b) Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH)
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, realizowany od 2011 roku, został ustanowiony
w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane
w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. Obecnie
Program składa się z następujących modułów: Dziedzictwo Narodowe, Uniwersalia oraz
Fundamenty, w ramach którego Minister może zaproponować finansowanie projektów
dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa. Celem NPRH
jest:
 upowszechnianie osiągnięć polskiej humanistyki naukowej w świecie;
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 finansowanie długoterminowych projektów badawczych o charakterze dokumentacyjnym,
źródłowym, edytorskim i słownikowym z zakresu humanistyki, o zasadniczym znaczeniu
dla kultury i dziedzictwa narodowego;
 wprowadzanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego
obiegu naukowego;
 włączanie najważniejszych osiągnięć humanistyki światowej w obieg kultury narodowej;
 inicjowanie i finansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki
naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb humanistyki.
W roku 2018 w ramach NPRH zakwalifikowano do finansowania i podpisano umowy
z organizacjami pozarządowymi na realizację 5 projektów na łączną kwotę 5 170 904 zł.
c) Program „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (UTW)
Celem programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” było upowszechnianie nauki,
badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Realizacja
programu zakładała również rozwój integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów
trzeciego wieku, kształtowanie solidarności międzypokoleniowej oraz zapobieganie
społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższanie jakości ich życia. Podejmowane
przedsięwzięcia miały na celu aktywizację intelektualną i społeczną słuchaczy, stymulowanie
aktywności edukacyjnej, kulturalnej oraz rozwój zainteresowań, wykorzystanie potencjału
intelektualnego i społecznego uczestników.
W roku 2018 spośród jednostek dofinansowanych przez MNiSW, 9 beneficjentów to
organizacje pozarządowe, które łącznie otrzymały 2 793 463,12 zł. Końcowymi
beneficjentami programu było ponad 150 uniwersytetów trzeciego wieku.
2.3.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie
i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedstawiciele tych
organizacji, prowadzących działalność w środowisku akademickim, zapraszani są do udziału
w pracach komisji konkursowej. Corocznie formułowanych jest kilka celów konkursu,
w szczególności dotyczących wspierania bieżących działań i programów lub przedsięwzięć
Ministra.
W roku 2018 mogły być realizowane – przede wszystkim w formie konkursów, akcji
informacyjnych, konferencji, seminariów i warsztatów – projekty uwzględniające następujące
cele:
 działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;
 działania związane z rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem
programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych;
 działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego – w tym
działania strażnicze;
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 działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie
przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;
 działania na rzecz wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
 działania na rzecz rozwijania kompetencji miękkich przydatnych w toku nauki i przy
wchodzeniu na rynek pracy.
Wykonanie 18 zadań publicznych zlecono 15 organizacjom pozarządowym. Na realizację
zadań przeznaczono 1 223 418,40 zł.
2.4.Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.
„Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”
Konkurs jest ogłaszany na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie i jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność statutową w środowisku
akademickim, w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym, tj. z celami zadania publicznego.
Przedstawiciele ww. organizacji zapraszani są do udziału w pracach komisji konkursowej.
W ramach zadania mogły być realizowane – w szczególności w formie konkursów, programów,
kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów
edukacyjnych oraz imprez sportowych – projekty uwzględniające następujące cele:
 promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz
upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów oraz
organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów
lub doktorantów, w tym promocja zdrowego stylu życia, pozytywnych zachowań
społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu
w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
 udzielanie wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale
w uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach
międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów, w tym m.in. wsparcie
Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
 wspieranie międzynarodowej integracji polskich studentów lub doktorantów poprzez sport
(w szczególności międzynarodowej współpracy sąsiedzkiej);
 wsparcie polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących
w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.
W roku 2018 w ramach tego konkursu dofinansowano 11 projektów na łączną kwotę
1 487 765 zł.
2.5.Wsparcie inicjatyw wpisujących się w aktualne priorytety Ministra
W ramach współorganizacji różnego rodzaju wydarzeń (konferencje, konkursy, inicjatywy
organizacji pozarządowych oraz akademickie), wpisujących się w aktualne priorytety Ministra,
dofinansowano 7 podmiotów z obszaru tzw. trzeciego sektora. Łączny koszt związany
z organizacją wymienionych imprez promujących naukę i szkolnictwo wyższe wyniósł
345 720,90 zł.
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2.6.Dotacja celowa na finansowanie wydatków związanych z realizacją wymiany
w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
W 2018 r. z Programu skorzystało 53 Polaków, w tym 24 wykładowców i naukowców oraz
29 studentów i doktorantów. MNiSW, poza przekazaniem środków finansowych, wspiera
decyzje podejmowane w ramach działalności Fundacji, monitorując celowość i efektywność
realizacji powierzonych zadań oraz wydatkowania środków.
Lp.
1.

1a.

1b.

1c.
2.

Wydatki
(w zł)

Tytuł
Wypłacone stypendia wraz z kosztami podróży do państwa drugiej Strony
i z powrotem oraz w państwie pobytu, zakupy polis ubezpieczeniowych
i opłat wizowych, w tym:
polskim i amerykańskim kandydatom posiadającym co najmniej tytuł
zawodowy licencjata lub równorzędny stopień naukowy lub stopień
w zakresie sztuki w celu odbycia części studiów wyższych, studiów
doktoranckich, staży naukowych albo wzięcia udziału w innych formach
kształcenia
polskim i amerykańskim pracownikom dydaktycznym i naukowodydaktycznym, posiadającym co najmniej tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, seminariów
lub warsztatów
polskim i amerykańskim doktorantom lub pracownikom naukowym
lub naukowo-dydaktycznym, posiadającym co najmniej tytuł zawodowy
magistra lub równorzędny, w celu prowadzenia badań naukowych
Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o programach wymiany
stypendialnej oraz o programach współpracy pomiędzy Stronami
RAZEM

4 014 387,33

173 612,67
4 188
000,00

2.7.Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom w ramach administrowania programem „Erasmus+”
W 2018 roku MNiSW zleciło administrowanie Programem „Erasmus+” Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji, będącej Agencją Narodową tego Programu. Dotacja celowa MNiSW
wyniosła 4 400 000 zł.
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Zestawienie projektów finansowanych przez MNiSW w 2018 r.,
realizowanych przez organizacje pozarządowe*
Lp.

Nazwa programu/przedsięwzięcia

1.

Działalność Upowszechniająca Naukę

2.

Program Dialog
Narodowy Program
Rozwoju Humanistyki
Program „Wsparcie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku” (UTW)

3.
4.
5.

Organizowanie i animowanie działań
na rzecz środowiska akademickiego

6.

Organizowanie działań na rzecz
rozwoju sportu akademickiego

7.

8.

9.

Współorganizacja inicjatyw
wpisujących się w aktualne priorytety
Ministra
Dotacja celowa na finansowanie
wydatków związanych z realizacją
wymiany w ramach PolskoAmerykańskiej Komisji Fulbrighta
Dotacja celowa na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji fundacjom w ramach
administrowania programem
„Erasmus+”

Kategoria
Zadania z zakresu
działalności
upowszechniającej naukę
Program

Liczba
projektów

Kwota
finansowania
(w zł)

235

8 451 659,00

15

15 834 415,97

Program

5

5 170 904,00

Program

9

2 793 463,12

18

1 223 418,40

11

1 487 765,00

Wydarzenia i inicjatywy

7

345 720,90

Dotacja celowa

1

4 188 000,00

Dotacja celowa

1

4 400 000,00

302

43 895 346,39

Otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji
zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji
zadania publicznego

Razem:

* Szczegółowe dane dotyczące podmiotów oraz kwot dofinansowania znajdują się na stronie internetowej MNiSW
w zakładkach tematycznych poszczególnych programów i przedsięwzięć.
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