Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – wrzesień 2017
Nazwa konkursu

1.

II nabór
Wrocławskiego
Funduszu Małych
Inicjatyw

Termin złożenia
wniosku

Kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/ obszar(y)
wsparcia

do 11 września

od 1000
do 5000 zł

Szczególnie inicjatywy
realizowane w oparciu o
infrastrukturę powstałą w
ramach Wrocławskiego
Budżetu Obywatelskiego

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Fundacja
Wspierania
Organizacji
Pozarządowych
"Umbrella"

Link do konkursu

http://www.wfmi.pl
/

2.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/ obszar(y)
wsparcia

Konkurs nr
POWR.04.03.00-IP.07-00002/17 na projekty na
funkcjonowanie sieci
współpracy w obszarze
wsparcia EFS,
umożliwiających wymianę
doświadczeń i wzajemne
uczenie się
(w ramach Osi
Priorytetowej IV
Innowacje społeczne i
współpraca
ponadnarodowa, Działanie
4.3 Współpraca
ponadnarodowa PO WER).

od 31 sierpnia
2017 r.
do 15 września
2017 r.

Ogólna pula
środków
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów:
15 000 000 zł.
Maksymalny
dopuszczalny
poziom
dofinansowania
projektu wynosi
97% wydatków
kwalifikowanych.
Minimalny wkład
własny
beneficjenta
wynosi 3,00%
wydatków
kwalifikowanych.
Minimalna
wartość projektu
wynosi 500 000
zł.

Celem konkursu jest
wypracowanie oraz
wdrożenie nowych
rozwiązań, powstałych
dzięki współpracy z
partnerami zagranicznymi
w tematach, w których
organizowany jest
konkurs.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Centrum
Projektów
Europejskich
(CPE)

Link do konkursu

https://www.power.
cpe.gov.pl/nabory/k
onkurs-numerpowr-04-03-00-ip07-00-002-17

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – wrzesień 2017

3.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/ obszar(y)
wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Konkurs grantowy
„Tu mieszkam, tu
zmieniam”

do 30 września

Kwoty
dofinansowania
– 8 000 zł – 20
grantów,
– 6 000 zł – 23
granty,
– 4 000 zł – 31
gratów,
– 3 000 zł – 26
grantów.

Cele i możliwe obszary wsparcia
– zagospodarowanie lokalnej
przestrzeni publicznej, poprawa
jej estetyki, czystości,
funkcjonalności,
– poprawa jakości życia,
– zwiększenie zaangażowania
społecznego w kulturę i sztukę,
– ochrona zabytków,
pielęgnowanie i tworzenie miejsc
pamięci,
– upamiętnienie i popularyzacja
postaci, które wywarły pozytywny
wpływ na lokalne środowisko,
– ochrona środowiska
naturalnego,
– budowa wspólnot
międzypokoleniowych,
– współpraca między
organizacjami.

Fundacja Banku
Zachodniego
WBK

http://fundacja.bzwb
k.pl/2016/10/24/tumieszkam-tuzmieniam/
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1.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Program Grantów
Wyszehradzkich

do 1 października

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/ obszar(y)
wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Celem Funduszu jest
wspieranie współpracy
krajów z Grupy
Wyszehradzkiej, czyli
Czech, Węgier, Polski i
Słowacji oraz Ukrainy i
integracja tych państw z
Unią Europejską, z
położeniem nacisku na
cztery aspekty:
innowacyjność, wymiar
regionalny, młodzież,
zrównoważony rozwój.

Międzynarodowy
Fundusz
Wyszehradzki

http://visegradfun
d.org/home/
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2.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/ obszar(y)
wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Regionalny Konkurs
Grantowy Programu
Równać Szanse 2017

do 25 października
do godz. 12:00

do 8 500 zł

Celem konkursu jest
wsparcie projektów,
których celem ma być
rozwój u młodych ludzi
umiejętności
społecznych
przydatnych zarówno w
ich obecnym, jak i
dorosłym życiu.

Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży

http://www.rowna
cszanse.pl/

Na projekty minimum 6miesięczne, rozpoczynające
się nie wcześniej niż 1 lutego
2018 r. i trwające nie dłużej
niż do 31 sierpnia 2018
r. mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe,
miejskie i gminne domy
kultury, powiatowe, miejskie i
gminne biblioteki oraz
nieformalne grupy dorosłych z
miejscowości do 20 000
mieszkańców.

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych
Nazwa konkursu

3.

Dolnośląskie –
bezzwrotne
mikrodotacje
w ramach
projektu zDolny Śląsk
Lokalnie, w ramach którego
oferowane będzie wsparcie
w realizacji oddolnych
inicjatyw lokalnych.

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/ obszar(y)
wsparcia

Wnioski
konkursowe
przyjmowane są
wyłącznie
poprzez
generator
wniosków, w
terminach
podanych na
stronie
internetowej
projektu.

do 5 tys. zł

Projekt zDolny Śląsk
Lokalnie dotyczy wsparcia
grup nieformalnych i
samopomocowych oraz
młodych organizacji
pozarządowych, działających
na terenie województwa
dolnośląskiego. Celem
projektu jest rozwój i
wzmacnianie wspólnot
lokalnych poprzez
umożliwienie realizacji
oddolnych inicjatyw.
Podstawową formą wsparcia
będą mikrodotacje, a proces
ich udzielania wspomagany
będzie działaniami
animacyjnymi i edukacyjnymi,
skierowanymi do
beneficjentów programu
grantowego.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Fundacja Pomocy https://www.zdol
Św. Antoniego
nyslasklokalnie.pl
„Bene Factum" oraz
/
Fundacja
„Przedsiębiorczość”
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Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Program
dofinansowania zadań
związanych z
organizowaniem i
prowadzeniem
działalności
wspierającej i
kontrolnej sportu
młodzieżowego ze
środków Funduszu
Rozwoju Kultury
Fizycznej w 2017 roku”

do 31
października

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/ obszar(y)
wsparcia
Celem programu jest:
1) zapewnienie optymalnych
warunków szkolenia i
współzawodnictwa sportowego
młodzieży uzdolnionej,
ukierunkowanych na
systematyczne podnoszenie
poziomu
sportowego,
2) monitorowanie, organizowanie
i prowadzenie działalności
wspierającej i kontrolnej sportu
młodzieżowego,
3) opiniowanie, ocenianie i
przygotowywanie propozycji
nowych koncepcji szkolenia do
ewentualnego wdrożenia przez
podmioty uczestniczące w
programie szkolenia sportowego
młodzieży uzdolnionej,
4) prowadzenie badań
diagnostycznych młodzieży
uzdolnionej sportowo,
wytypowanej przez polskie
związki sportowe (dalej „pzs”).

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Minister Sportu i https://bip.msit.go
Turystyki
v.pl/bip/finansowa
nie-zadan/sportmlodziezowy/2017rok/2000,Programdofinansowaniazadan-zwiazanychz-organizowaniemi-prowadzeniemdzialaln.html
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5.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

NBP: Dofinansowanie
projektów z zakresu
edukacji ekonomicznej

Wnioski są
przyjmowane w
trybie ciągłym i
weryfikowane
przez Oddziały
Okręgowe NBP.

Maksymalna
wartość
wnioskowanego
dofinansowania
na jeden projekt
to 30 000 zł
(słownie złotych:
trzydzieści
tysięcy).

Główne obszary
tematyczne, w ramach
których można składać
wnioski o dofinansowanie:
- inflacja, stabilność
systemu finansowego,
funkcje i zadania NBP,
- rozbudzanie postaw i
zachowań
przedsiębiorczych
(zwłaszcza wśród ludzi
młodych oraz po 45 roku
życia),
- zarządzanie
przedsiębiorstwem,
- gospodarowanie
budżetem domowym,
- zapobieganie
wykluczeniu
finansowemu,
- pieniądz,
- gospodarka rynkowa,
- instytucje i usługi
finansowe,
- nowe horyzonty myśli

NBP

https://www.nbpor
tal.pl/edukacja-wnbp/dofinansowani
e-nbp

NBP wspiera projekty
edukacyjne, które wpisują się
w obszary działalności
edukacyjnej banku
centralnego.
Dofinansowywane są m.in.
działania o charakterze
lokalnym i regionalnym takie
jak: konkursy, olimpiady
przedmiotowe, warsztaty,
szkolenia, wykłady,
konferencje, publikacje
naukowe dystrybuowane
nieodpłatnie.

ekonomicznej.
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Nazwa konkursu

6.

Termin złożenia
wniosku

http://erasmuspl
Komisja Europejska
us.org.pl/oopublikowała
programie/termi
zaproszenie do
ny/
składania wniosków w
ramach Programu
Erasmus+ na 2017 rok

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Akcja 1 –
mobilność
edukacyjna osób
Akcja 2 –
współpraca na
rzecz innowacji i
wymiany dobrych
praktyk
Akcja 3 – wsparcie
w reformowaniu
polityk
Działania „Jean
Monnet”
Sport

Podmiot ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Komisja Europejska http://erasmusplus
.org.pl/aktualnosci/
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7.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Granty Fundacji PGE

Nadesłane wnioski
zostaną
rozpatrzone
zgodnie z
kolejnością
nadesłania.
Pierwszy etap
oceny, to ocena
formalna wniosku,
której dokonują
pracownicy Biura
Fundacji. Kolejny
etap to
rozpatrzenie
dokumentów
podczas
posiedzenia
Zarządu Fundacji.

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Celem Fundacji jest
wspieranie takich
działań, które
przyczynią się do
postrzegania GK PGE
jako odpowiedzialnego
partnera społecznego i
biznesowego.
Działania Fundacji
koncentrują się w
szczególności na
obszarach:
- nauka i edukacja
- lecznictwo i ochrona
zdrowia
- pomoc społeczna
- działalność
ekologiczna i ochrona
środowiska
- sport dzieci, młodzieży
i osób
niepełnosprawnych

Fundacja PGE

https://www.gkpge.p
l/fundacja/Filantropi
a
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8.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Dotacje Fundacji
Charlesa Stewarta
Motta

nabór ciągły

Minimalna kwota
dotacji wynosi
15 000 dolarów.
Maksymalna kwota
dotacji wynosi
250 000 dolarów.

Projekty promujące
budowę
społeczeństwa
obywatelskiego i
ochronę środowiska.

Fundacja Charlesa
Stewarta Motta

https://www.mott.or
g/work/grantseekers
/

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach
internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: - urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, poszczególnych ministerstw.

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r
oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/
Inne adresy:
- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ),
- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )
- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.
(http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/),
- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów 2017 - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborowwnioskow/

- Portal www.ngo.pl - Fundusze (http://fundusze.ngo.pl/ )
- Blog oraz FB o konkursach dla ngo: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

FINANSOWANIE NGO – DOTACJE, PROGRAMY
Nazwa programu
Link
1.

Program Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich (P
FIO)

http://pozytek.gov.pl/
FIO,379.html

Obszary wsparcia

Celem głównym Programu FIO jest
zwiększenie zaangażowania obywateli i
organizacji pozarządowych w życie
publiczne.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się
w działania organizacji pozarządowych i
inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w
sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Kwota
dofinansowania,
wkład własny
Wymagany jest
wkład własny:
1) 10 tys. zł do 40
tys. zł włącznie
(Co najmniej 10%
wartości dotacji środki własne
niefinansowe lub
finansowe)
2) ponad 40 tys. zł do
100 tys. zł włącznie
(Co najmniej 15%
wartości dotacji środki własne
niefinansowe lub
finansowe, w tym
nie mniej niż 7,5%
wartości dotacji
wkład finansowy)

Konkursy

Obecnie trwa
realizacja
projektów
dofinansowanych w
ramach konkursu
na 2017 r.

Uwagi

Nazwa programu
Link
2.

Obszary wsparcia

Priorytet I. Edukacja osób starszych.

Rządowy Program na
rzecz Aktywności
Społecznej Osób
Starszych na lata
2014–2020

http://www.mpips.g
ov.pl/seniorzyaktyw
nestarzenie/rzadowyprogram-asos/

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca
integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób
starszych
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób
starszych.

Kwota
dofinansowania,
wkład własny
Uprawniony podmiot
może złożyć jedną
ofertę w ramach
ogłoszonego
konkursu. Wysokość
dotacji, o którą mogą
ubiegać się Oferenci
wynosi od 20.000 zł
do 200.000 zł.
Wymagany wkład
własny:
Podmioty składające
ofertę
współfinansowaną w
ramach Programu są
zobowiązane do
przedstawienia
wkładu własnego w
wysokości co
najmniej 10%
wartości projektu
(zadania). Za wkład
własny uznaje się
wkład finansowy lub
wkład osobowy.

Konkursy

Obecnie trwa
realizacja
projektów
dofinansowanych w
ramach konkursu
na 2017 r.

Uwagi

3.

Nazwa programu
Link

Obszary wsparcia

Programy Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Programy z zakresu twórczości artystycznej i edukacji
kulturalnej

http://www.mkidn.go
v.pl/pages/stronaglowna/finanse/progr
amyministra/programymkidn-2017.php

- Muzyka; - Zamówienia kompozytorskie; - Nowowiejski
2017; - Teatr i taniec; - Sztuki wizualne; - Narodowe
kolekcje sztuki współczesnej; - Regionalne kolekcje
sztuki współczesnej; - Film; - Wydarzenia artystyczne
dla dzieci i młodzieży; - Edukacja artystyczna; -;
Edukacja kulturalna; - Kultura dostępna; - Promocja
kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa
Programy z zakresu literatury i promocji czytelnictwa
- Literatura; - Promocja czytelnictwa; - Czasopisma
- Conrad 2017; - Partnerstwo dla książki
Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego
- Kolekcje muzealne; - Wspieranie działań muzealnych
- Kultura ludowa i tradycyjna; - Ochrona zabytków
- Ochrona zabytków archeologicznych; - Ochrona
dziedzictwa kulturowego za granicą; - Miejsca Pamięci
Narodowej za Granicą; - Badanie polskich strat
wojennych; - Wspieranie samorządowych instytucji
kultury – opiekunów miejsc pamięci
- Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi
upamiętnieniami w kraju
Programy infrastrukturalne
- Infrastruktura kultury
- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
- Infrastruktura domów kultury
Inne programy
- Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Rozwój sektorów kreatywnych
- Kultura cyfrowa

Kwota
dofinansowania,
wkład własny

Zazwyczaj
Wnioskowane
dofinansowanie
nie może
przekraczać 75%
budżetu
przedstawionego
we wniosku (czyli
jest wymagany
wkład własny)

Konkursy

Obecnie trwa
ocena bądź
realizacja
projektów
dofinansowanych w
ramach konkursu
na 2017 r.

Uwagi

4.

Nazwa programu
Link

Obszary wsparcia

Kwota
dofinansowania,
wkład własny

Konkursy

Program Erasmus+ :
program Unii
Europejskiej w
dziedzinie edukacji,
szkoleń, młodzieży i
sportu na lata 20142020.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje
następujące elementy:

W przypadku kategorii
rozliczanych stawkami
ryczałtowymi
wykazanie wkładu
własnego nie jest
wymagane. Budżet jest
konstruowany w
oparciu o stawki
jednostkowe, które
zostały ustalone na
takim poziomie, aby
zaangażowanie
środków własnych
beneficjentów było
niezbędne do realizacji
projektu.

http://erasmuspl
us.org.pl/oprogramie/termin
y/

Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i
wymiany dobrych praktyk;

(http://erasmusplus.or Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu
g.pl/opolityk;
programie/terminy/)
Program Jean Monnet;
Sport

Wkład własny wymagany
jest jedynie dla kategorii
„Kosztów
nadzwyczajnych” (ang.
Exceptional Cost) i musi
on wynosić 25% tych
kosztów. Jeżeli koszty
przekraczają limit w
wysokości 50 tys. euro, to
kwota powyżej limitu
musi być sfinansowana ze
źródeł własnych
beneficjentów.

Uwagi

Nazwa programu
Link
5.

Dotacje konkursowe i
pozakonkursowe
Fundacji PZU
http://fundacjapzu.pl/
275.html

Obszary wsparcia

Kwota
dofinansowania,
wkład własny

Fundacja prowadzi obecnie trzy
programy dotacyjne:

1) „Z PZU po lekcjach”
2) „Młodzi niepełnosprawni – sprawni
z PZU”
3) „PZU z kulturą”

Dotacje pozakonkursowe – nabór trwa
cały rok
Projekt musi być przede wszystkim
zgodny ze strategicznymi celami
działania Fundacji i mieścić się w
ramach działalności statutowej
Fundacji. Promowana jest
innowacyjność!

Wymagany jest
wkład własny
finansowy w
wysokości 10%
wartości dotacji.

Konkursy

Obecnie nie ma
naboru wniosków
konkursowych
Dotacje
pozakonkursowe
– nabór trwa cały
rok

Uwagi

6.

Nazwa programu
Link

Obszary wsparcia

Program „Aktywne
formy
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu – nowy
wymiar 2020”

Konkurs 1. „Nowe horyzonty aktywnej
integracji w środowisku lokalnymanimacja, edukacja, aktywizacja na
rzecz zmniejszenia wykluczenia
społecznego”
Konkurs 2. „Partnerstwa przeciw
wykluczeniu społecznemu profesjonalne formy pomocy ze
szczególną rolą zatrudnienia
socjalnego”.
Konkurs 3. Aktywne postawy młodzieży
- podnoszenie kompetencji,
przedsiębiorczości i odpowiedzialności
w wymiarze środowiska.

Minister Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
http://www.mpips.go
v.pl/bip/ogloszenia-iwykazy/pomocspoleczna/konkursy2017/

Kwota
dofinansowania,
wkład własny
Konkurs 1 i 2: Max
kwota dotacji wynosi
100 000 zł i nie może
przekroczyć 80%
kwoty całkowitych
kosztów oferty
Konkurs 3
(Młodzież): Max
kwota dotacji wynosi
40 000 zł i nie może
przekroczyć 80%
kwoty całkowitych
kosztów oferty

Konkursy

Obecnie trwa
ocena bądź
realizacja
projektów
dofinansowanych w
ramach konkursu
na 2017 r.

Uwagi

7.

Nazwa programu
Link

Obszary wsparcia

Programy
Ministerstwa Sportu
i Turystyki

Sport Powszechny
Sport Młodzieżowy
Turystyka

https://bip.msit.gov
.pl/bip/finansowani
e-zadan

Kwota
dofinansowania,
wkład własny

udział finansowych
środków własnych
lub środków
finansowych
pochodzących z
innych źródeł w
wysokości co
najmniej 20 %
całości kosztów
realizacji zadania.

Konkursy

Obecnie trwa
ocena bądź
realizacja
projektów
dofinansowanyc
h w ramach
konkursu na
2017 r.

Uwagi

Nazwa programu
Link
8.

Program Równać
Szanse

http://www.rownac
szanse.pl/konkursydotacyjne

Obszary wsparcia

Ogólnopolski Konkurs Grantowy (OKG)
- Konkurs ma dwa etapy, wnioski składać
mogą organizacje pozarządowe mające
siedzibę w miejscowości do 20 000
mieszkańców.
W
pierwszym
etapie
wnioskujący
przygotowują
diagnozę
środowiska lokalnego, w drugim wybrane
organizacje po odbyciu szkolenia mogą
składać projekty.

Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) To konkurs dla lokalnych organizacji
pozarządowych, gminnych domów kultury i
bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych
(które
chcą
założyć
organizację
pozarządową), z małych miejscowości do
20 000 mieszkańców. Celem Regionalnego
Konkursu Grantowego jest wsparcie
projektów, które rozwijają u młodych ludzi
umiejętności wykorzystania tego, co może
im sprzyjać w nich samych i otaczającym
środowisku, oraz umiejętności zjednywania
sobie innych podczas pracy w grupie i
realizacji wspólnych celów.

Kwota
dofinansowania,
wkład własny

Konkursy

Preferowane są
projekty
posiadające
dodatkowe
finansowanie
przynajmniej w
wysokości 20%
wartości projektu.

Ogólnopolski
Konkurs
Grantowy (OKG)
- najbliższy
nabór wniosków
rozpocznie się w
styczniu 2018 r.
Regionalny
Konkurs
Grantowy
(RKG) najbliższy nabór
wniosków
rozpocznie się w
sierpniu 2017 r.

Uwagi

