
Szanowni Paostwo, 
  
Konsulat Generalny RP w Montrealu zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na 
działalnośd polonijną w roku 2020 do składania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy na 
współpracę z Polonią i Polakami za granicą w dyspozycji naszej placówki.  
  
Termin składania wniosków: do niedzieli, 27 października 2019 r. (do kooca dnia). 
  
Wnioski można składad pocztą (na adres: Konsulat Generalny RP w Montrealu, 3501 avenue du Musee, 
Montreal QC H3G 2C8) lub pocztą elektroniczną (na adres: montreal.info@msz.gov.pl).  
  
Wnioski o dofinansowanie działalności polonijnej mogą składad organizacje i osoby indywidualne. 
Wnioski mogą dotyczyd wszelkich form działalności polonijnej, z wyjątkiem organizacji przyjęd i 
bankietów, wnioski nie mogą także dotyczyd zakupu artykułów spożywczych lub usług cateringowych na 
potrzeby organizowanych spotkao.  
  
Wnioski będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: „Kultura, sztuka i pozostała działalnośd polonijna” 
oraz „Szkolnictwo polonijne” i muszą byd zgodne z następującymi celami „Rządowego programu 
współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2015-2020”: 
- Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków 
zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących. 
- Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze 
narodowej. 
- Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich działania, wzrost 
aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących 
im prawach. 
- Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego 
pochodzenia. 
- Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych, sportowych oraz 
współpracy samorządów – z Polską. 
  
Wniosek musi zawierad wszystkie następujące informacje: 
- tytuł projektu; 
- całkowity koszt realizacji; 
- wnioskowana kwota dofinansowania z Konsulatu; 
- pozostałe źródła finansowania, wkład rzeczowy partnerów; 
- szczegółowy kosztorys (nazwa wydatku, koszt jednostkowy, koszt całkowity); 
- organizatorzy i partnerzy projektu; 
- miejsce i termin realizacji projektu; 
- cel realizacji projektu; 
- zwięzły opis projektu i harmonogram działao; 
- adresaci projektu (wskazanie adresatów projektu, w tym podanie szacunkowej ich ilości);  
- dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, telefon, e-mail). 
  
Sugerujemy skorzystanie z załączonej tabelki do złożenia wniosku (plik „Wniosek – wzór”).  
  
Organizacja / osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobowiązana jest do wskazania wszystkich źródeł 
finansowania danego projektu (projekty współfinansowane przez daną organizację / osobę, finansowe z 

mailto:montreal.info@msz.gov.pl


innych źródeł niż tylko środki Konsulatu Generalnego RP w Montrealu uzyskają dodatkową punktację). 
W związku z tym organizacja / osoba ubiegająca się o dofinansowanie wraz ze wnioskiem o 
dofinansowanie proszona jest o przysłanie wypełnionego oświadczenia o zakładanych źródłach 
finansowania (wzór oświadczenia w załączeniu – plik „Wzór – oświadczenie”).  
  
Jedna osoba lub organizacja może ubiegad się o dofinansowanie jednego lub więcej projektów 
  
Wnioski wybrane przez Konsulat Generalny RP w Montrealu podlegają zatwierdzeniu przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP. Zgodnie z dotychczasową praktyką, decyzja o przyznaniu dofinansowania 
powinna byd ogłoszona na początku 2020 r. 
  
Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród ew. zainteresowanych.  
  
Konsulat Generalny RP w Montrealu 
  
3501 Avenue du Musée 
Montréal, QC H3G 2C8, Kanada 
  
tel.: +1 514 840 6080 
fax: +1 514 285 8895 
montreal.info@msz.gov.pl 
www.montreal.msz.gov.pl 
  
 
 

DOMUMENTY DO POBRANIA: 
 
Wniosek - wzór 
 
Wzór - oświadczenie - unikanie podwójnego finansowania 
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