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1.
Minister Spraw Zagranicznych RP ogłosił otwarty konkurs na zadania z zakresu polskiej pomocy 
zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej.
Termin składania ofert: 20 lipca 2006.
Do priorytetowych zadań polskiej pomocy zagranicznej należy między innymi współpraca na rzecz 
rozwoju na równi z udziałem w międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs dotyczy obu tych aspektów.
Oferty powinny obejmować działania z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy 
rozwojowej, skierowane do konkretnych środowisk w następujących państwach:
Afganistan, Angola, Autonomia Palestyńska, Białoruś, Gruzja, Irak, Mołdowa, Ukraina; Federacja 
Rosyjska; Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan; 
Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia.
Maksymalna łączna kwota dotacji do podziału wynosi 21.100.000 zł.
Uczestnikami konkursu mogą być: organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora 
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
Wzór oferty i formularz budżetu zamieszczone są na stronie internetowej MSZ www.msz.gov.pl.
Prawidłowo wypełnione oferty konkursowe wraz z załącznikami należy w 3 egzemplarzach przesłać 
przesyłką pocztową lub składać na Dzienniku Podawczym MSZ na adres: Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Pomoc zagraniczna 2006” oraz z 
podaniem nazwy kraju, którego dotyczy oferta.

2.
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza polskie organizacje pozarządowe oraz szkoły publiczne 
do udziału w najnowszej edycji programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Przemiany 
w Regionie” - RITA (Region in Transition).
Terminy składania wniosków o dofinansowanie upływają:
15 września, 15 października 2006 oraz 15 marca 2007. 
W ramach konkursów grantowych wspierane są projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami 
krajów byłego bloku wschodniego polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju 
demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa 
obywatelskiego. Upowszechniając polskie doświadczenia Program powinien przyczynić się do 
kształtowania nowych elit lokalnych i centralnych w Europie Wschodniej, w tym zwłaszcza liderów 
intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego, gotowych 
oraz zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego.
Ścieżka Najlepsze polskie doświadczenia to otwarty konkurs grantowy adresowany do 
doświadczonych polskich organizacji pozarządowych, które będą upowszechniać w Regionie najlepsze 
polskie doświadczenia związane z transformacją ustrojową. W obecnej rundzie konkursu priorytetowo 
będą traktowane projekty skierowane do Białorusi, obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, 
Mołdowy, Ukrainy. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 15 października 2006 r.
W ramach ścieżki grantowej Współpraca lokalna wspierane będą lokalne inicjatywy podejmowane 
przez organizacje pozarządowe oraz szkoły publiczne na rzecz wymiany doświadczeń z partnerami z 



krajów byłego bloku wschodniego, przede wszystkim z Białorusi, Mołdowy, obwodu kaliningradzkiego 
Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. 
Terminy składania wniosków upływają 15 września 2006 oraz 15 marca 2007 r.

Szczegółowe informacje o programie, formularze wniosków grantowych znajdują się na stronie 
www.rita.edudemo.org.pl
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Bartosz Jędrzejczak, koordynator programu 
b.jedrzejczak@edudemo.org.pl lub rita@edudemo.org.pl
tel. 022 635 78 64; tel. kom. +48 (609) 375 989


