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Ogłoszenie o naborze ofert w ramach Rządowego Programu  

Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030  

 
 

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór 

wniosków w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030  

 

Wnioski można składać od dnia 25 maja 2022 r. od godz. 14.00 do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 

14.00 poprzez System Obsługi Dotacji. 

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła  

w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań 

statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. 

Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację następujących zadań: 

Zadanie 1. Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych  

1.1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych  

1.2. Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła  

1.3. Partnerstwa lokalne  

Zadanie 2. Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle 

2.1. Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży  

2.2. Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle  

2.3. Materiały promocyjne i edukacyjne  

2.4. Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła  

2.5. Konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego 

http://www.niw.gov.pl/
https://generator.niw.gov.pl/


 
 

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego konkursu wynosi 

łącznie 19 200 000 zł, w tym 9 600 000 zł w 2022 roku i 9 600 000 zł w 2023 roku. Maksymalna roczna 

wartość dotacji jest zróżnicowana w zależności od Zadania, w ramach którego składana będzie oferta i 

wynosi 30 000 zł (w Zadaniu 1) oraz 60 000 zł (w Zadaniu 2). Dotacja w każdym ze wspomnianych 

wyżej Zadań może być udzielana na okres od 01 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. 

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztą elektroniczną na adres pir@niw.gov.pl 

oraz pod numerem telefonu 601 901 327 we wszystkie dni robocze w godzinach 10.00-15.00. 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz innymi dokumentami. 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl. 
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