
Najważniejsze informacje o programie grantowym  
Centrum Wielokulturowego w Warszawie 

 
 
Cel konkursu: zwiększenie stopnia upodmiotowienia środowisk migranckich w Warszawie. 
 
Jakiego rodzaju działania mogą zdobyć dofinansowanie: 

 wsparcie cudzoziemców mieszkających w Warszawie;   
 promocja godnego traktowania i ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich ze szczególnym 

uwzględnieniem migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych;   
 aktywizacja kulturalna, społeczna i obywatelska cudzoziemców;   
 rozwój współpracy międzykulturowej i wielokulturowej;   
 wspieranie edukacji wielokulturowej;   
 integracja cudzoziemców ze społecznością przyjmującą;   
 przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi oraz upowszechnianie postaw tolerancji;   
 gromadzenie informacji o sytuacji cudzoziemców na terenie Warszawy;   
 wsparcie dla integracji nowoprzybyłych migrantów.  

 
Kto może wziąć udział w konkursie: 

 organizacje pozarządowe prowadzone przez migrantów;   
 grupy nieformalne wywodzące się ze środowisk cudzoziemskich.  

 
Ile ofert można złożyć: jedna organizacja/środowisko może złożyć tylko 1 ofertę. 
 
Udział w programie jest bezpłatny. 
 
Środki dotacji ani udzielone wsparcie nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. 
 
Do kiedy trzeba złożyć wniosek: do 31 lipca 2016 r (do godziny 23:59) (ważne: złożenie oferty nie jest równoznaczne z 
przyznaniem dotacji). 
 
Kiedy obędzie się wybór projektów: do 8 sierpnia 2016 
 
Kiedy trzeba zrealizować projekt: od 8 sierpnia do 6 listopada 2016 r. 
 
Gdzie trzeba zrealizować projekt: w CWW, ale w uzasadnionych przypadkach możliwe są inne lokalizacje. 
 
Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu: 5 000 zł (ważne: przyznana dotacja może być niższa 
niż wnioskowana). 
 
Ile pieniędzy przeznaczono na dofinansowanie wszystkich projektów: 25 000 zł. 
 
Wkład własny: niezbędny do uzyskania dofinansowania; musi stanowić minimum 20% łącznej kwoty kosztów realizacji 
projektu; może to być praca społeczna członków zespołu, wkład finansowy i rzeczowy. 
 
Jak składać wnioski: mail do CW (wypełniony formularz wniosku), w tytule należy wpisać „wniosek projektowy” oraz nazwę 
organizacji/grupy składającej wniosek. 
 
Podstawa przekazania dofinansowania: podpisanie umowy z CW (8-13 sierpnia 2016 r.). 
 
Decyzja o dofinansowaniu lub niedofinansowaniu projektu: wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana mailowo na 
adres w-mail podany we wniosku. 
 
Jak i kiedy rozliczyć projekt: najpóźniej 7 dni po zakończeniu projektu należy dostarczyć dokumenty finansowe oraz 
sprawozdanie merytoryczne (wraz z dokumentacją). 
 
W trakcie projektu: 

 stały kontakt z CW; raporty merytoryczne i finansowe w wyznaczonych w regulaminie terminach;  
 udział w warsztatach i prezentacjach programu grantowego realizowanych dla beneficjentów programu.  

 
Kontakt z Centrum:  biuro@cw.org.pl,  http://cw.org.pl, Facebook. 
 
Kontakt z koordynatorką ds. aktywizacji (Zuzia Dłużniewska) – 692-941-169, zuzanna.dluzniewska@cw.org.pl 
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