
Od 2004 roku Fundusz Partnerstwa wspiera działania 
społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju. 

 Współpracujemy z organizacjami 
pozarządowymi, szkołami, firmami, samo-
rządami lokalnymi i innymi instytucjami 
w całej Polsce. Realizujemy także projekty 
międzynarodowe w Europie Środkowo-
-Wschodniej. 

 Aktywizujemy mieszkańców miast 
i terenów wiejskich do podejmowania inicjatyw 
proekologicznych, które przyczyniają się
do zachowania dziedzictwa przyrodniczo-
-kulturowego oraz poprawy jakości życia, 
stanu środowiska i krajobrazu. 

 Jesteśmy członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia 
Environmental Partnership Association działającego w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Skupia ono sześć fundacji wspierających 
zrównoważony rozwój w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji, 
Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii. 

 Wspólnie z międzynarodowymi partnerami i naszym konsorcjum Environmental 
Partnership Association rozpoczęliśmy w 2020 r. realizację projektu pt. “Reclaim our 
civil space” w ramach norweskiego mechanizmu finansowego EEA and Norway Grants Fund 
for Regional Cooperation. Projekt realizujemy wokół koncepcji „Akademii Aktywnych 
Obywateli i Liderów”, poświęconej podnoszeniu umiejętności przywódczych działaczy 
CSO (Civil Society Organizations) na obszarach miejskich i wiejskich. 
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Sfinansowano ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030
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 Fundusz Partnerstwa został powołany jako kontynuacja Programu Małych Dotacji 
Polskiego Biura Environmental Partnership for Central Europe założonego w 1992 r. 
Ten środkowoeuropejski program był administrowany przez The German Marshall Fund, 
a od 1997 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Nasze 
korzenie

 Aktywizujemy mieszkańców miast 
i terenów wiejskich do podejmowania 
działań proekologicznych, które przyczyniają 
się do zachowania dziedzictwa przyrodniczo-
-kulturowego oraz poprawy jakości życia, 
stanu środowiska i krajobrazu. Współpracujemy 
z organizacjami pozarządowymi, szkołami, 
firmami, grupami nieformalnymi, samorządami 
lokalnymi i innymi instytucjami w całej 
Polsce. Wspieramy merytorycznie i finansowo 
lokalne organizacje, instytucje pozarządowe, 
placówki edukacyjne oraz małe, lokalne 
społeczności.

W czym
pomagamy?

granty i wsparcie techniczne 
przyznaliśmy 550 dotacji o wartości 4 mln złotych

projekty tematyczne 
Stoimy za takimi projektami, jak m.in. Szkoły dla Ekorozwoju, Zielone Szlaki Greenways, 
Fundusz Kropli Beskidu, Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny 
regionu, Szyldy w Nowej Hucie, Europejskie Drzewo Roku

szkolenia i doradztwo 
szkolimy, wspieramy, doradzamy i pomagamy

Nasze 
główne narzędzia

Jak pracujemy?
 Podstawę naszych działań stanowią cztery filary: edukacja ekologiczna, turystyka 
zrównoważona, społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważone miasta i wsie. 

 Jesteśmy zaangażowani w inicjatywy społeczne, ekologiczne i artystyczne 
na terenie Nowej Huty – unikalnej, postindustrialnej dzielnicy Krakowa, gdzie mieści 
się nasze biuro. Prowadzimy programy edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
starając się uwrażliwiać młodych ludzi na przyrodę i w ten sposób kształtować postawy 
i zachowania społeczne przyjazne środowisku.

Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny 
regionu. Jest to część programu EkoMałopolska. Jego celem 
jest promocja regionu w sposób zrównoważony, odpowiedzialny 
i jak najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego oraz 
zakładający autentyczne zainteresowanie jego bogactwem 
i dziedzictwem. 

Mobilny system nawigacji rowerowej. Promujemy korzystanie 
z roweru i środków transportu publicznego w oparciu o istniejącą 
sieć tras rowerowych, szlaków Greenways i innych elementów 
infrastruktury dla zrównoważonego transportu w regionach. 
Pilotażowy projekt jest realizowany w Małopolsce w oparciu 
o narzędzie do tworzenia przewodników mobilnych Treespot.

W 2020 r. rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu 
Wsparcie rozwoju instytucjonalnego Funduszu Partnerstwa 
drogą do wzrostu zaangażowania obywateli w działania 
społeczne. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018-2030. 

Przykłady 
projektów


