
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Konkursy i dotacje  
marzec 2016 

 
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info Tam dowiesz się co aktualnie dzieje się w Sieci oraz  
na jakie wydarzenia zapraszają Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze.  
 
Dane teleadresowe Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych znajdziesz tutaj: 
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory 
 
Dołącz do nas na facebooku  
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 
 
Celem strategicznym RPO WD jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności 
przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego  
i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty 
poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej 
ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej 
oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym. Więcej informacji. 
 
Przeglądaj i wyszukuj ogłoszone nabory wniosków: http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-ogloszenia-i-
wyniki-naborow-wnioskow/.  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku.  Celem konkursu ofert jest 
wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku 
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie 
następujących zadań: 

 Zadanie 1. Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim – działania wspierające politykę równościową, 
wyrównywanie szans oraz rozwiązania systemowe i zarządzanie równościowe kapitałem ludzkim  
w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, o dużym znaczeniu dla III sektora na Dolnym 
Śląsku. 

 Zadanie 2. Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku – przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie 
społecznościowe, publikacje, akcje i działania promujące wolontariat i aktywność społeczną różnych 
podmiotów i grup społecznych wśród administracji publicznej, organizacji biznesowych i społecznych, 
organizacja konferencji, szkoleń dla wolontariuszy. 

 Zadanie 3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej – przedsięwzięcia 
wspomagające wzrost wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym organizacji 
strażniczych i parasolowych oraz ich współpracy z administracją publiczną, rozwój dialogu obywatelskiego. 

Oferty należy składać do 24 marca 2016 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/
http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33292,idmp,127,r,r


 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego głosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2016 roku. Oferty należy składać do 24 marca 
2016 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r. pod nazwą  „Dolnośląski Program Wsparcia ESK 2016”. 
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Województwa 
Dolnośląskiego, które dążą do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców Dolnego Śląska w działaniach kulturalnych 
związanych z głównymi celami Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz kultura w przestrzeni publicznej. Oferty należy składać  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2016 r. Źródło: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
 

Konkursy – Gmina Wrocław 
 

 Doskonalenie organizacji pracy oraz podnoszenie kompetencji merytorycznych realizatorów 
prowadzących „Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży”. Termin składania ofert 29.03.2016.  

 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - wyjazdowe lato 2016. Termin składania ofert 04.04.2016. 

 Mistrzostwa Europy w tańcach standardowych w 2016 roku. Termin składania ofert 04.04.2016. 

 Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Termin składania ofert 05.04.2016. 
Szczegółowe informacje: http://bip.um.wroc.pl/. 
 

Konkursy – Ministerialne 
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych: 

 Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych 

 Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami 

 Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa 

 Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej 
Oferty należy składać do 29 marca 2016 r. Szczegóły: http://bip.mswia.gov.pl/. 
 
Konkurs MSZ: „Wolontariat polska pomoc 2016”. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację 
zadania publicznego: „Wolontariat polska pomoc 2016”. Celem zadania publicznego jest realizacja zadań  
w dziedzinie wolontariatu, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.”, w szczególności 
wyłonienie najlepszych projektów wolontariackich na rzecz jednego z piętnastu krajów partnerskich: Boliwii, 
Ekwadoru, Etiopii, Ghany, Jamajki, Kenii, Mjanmy, Palestyny, Paragwaju, Peru, Rwandy, Senegalu, Tanzanii, Ugandy 
i Zambii, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu 
Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD i wskazanych w „Planie współpracy 
rozwojowej w 2016 roku” jako kraj realizacji zadań wolontariackich w ramach programu „Wolontariat polska 
pomoc”. Oferty należy składać do 31 marca 2016 r.  Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1903907.html.  
 
Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2016. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza  
do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33293,idmp,127,r,r
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33445,idmp,127,r,r
http://bip.um.wroc.pl/otwarte-konkursy-ofert/124
http://bip.mswia.gov.pl/bip/szukaj?search=853&sort=2&order=1&ile=20
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1903907.html


 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Oferty można składać do 6 kwietnia 
2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1904677.html.  
 
Konkurs MZ: Rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs  
na realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia, skierowany do 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wnioski  
o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1904314.html.  
 

Programy UE 
 
Harmonogram konkursów ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja: 
https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/.  
 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 
ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”. Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, która w realizację projektu będzie 
mogła zaangażować również: 

 JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, zgodnie z 
zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem 

 inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje 
prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów. 

Nabór trwa do 4 kwietnia 2016r. Szczegóły: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-dzialania-
szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych/.  
 
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości  
w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - ogłosiła konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. Opracowanie  
i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury. O dofinansowanie mogą 
ubiegać się organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub Krajowa Szkoła 
Sądownictwa i Prokuratury. Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 31 marca do 
21 kwietnia 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1904394.html.  
 

Inni Grantodawcy 
 
Trwa nabór do czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu grantowego edukacyjnego programu „1000 pierwszych 
dnia dla zdrowia”. Organizacje pozarządowe, grupy zabawowe oraz biblioteki publiczne, już tylko do 25 marca, 
mogą ubiegać się o środki na realizację działań edukacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem kobiet w ciąży, 
kobiet karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci w pierwszym roku życia. Do wygrania jest aż 10 grantów 
finansowych w wysokości 5000 zł brutto każdy! Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1904570.html.  
 
Ruszył ogólnopolski program grantowy LECHSTARTER. Wystartował program LECHSTARTER – akcja społeczna, 
mająca na celu inspirowanie mieszkańców polskich miast do wprowadzenia pozytywnych zmian w miejskim 
otoczeniu. Pomysły m.in. z obszaru estetyzacji i zazieleniania miast, tworzenia przestrzeni jednoczących 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1904677.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1904314.html
https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1904394.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1904570.html
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mieszkańców oraz nowych technologii służących mieszkańcom można zgłaszać do 4 kwietnia na stronie 
www.urbanforms.org/lechstarter. 
 
Granty od Europy Centralnej na lokalne projekty. 7 marca wystartował nabór lokalnych projektów do Funduszu 
Małych Grantów Europy Centralnej. Najciekawsze działania otrzymają po 2 000 złotych wsparcia. Do 17 kwietnia 
organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje kultury, wspólnoty projektowe, koła naukowe i artyści mogą składać 
propozycje swoich działań. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1902924.html.  
 
Konkurs dla NGO i spółdzielni socjalnych z Wrocławia i Dolnego Śląska: projekty rezydencji artystycznych. 
Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro już po raz trzeci zaprasza organizacje pozarządowe i spółdzielnie 
socjalne z Wrocławia i Dolnego Śląska do udziału w konkursie na współorganizację rezydencji artystycznej. Wnioski 
można zgłaszać do 29 kwietnia 2016 roku. Źródło oraz szczegóły:  
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1904454.html.  
 
Zaproszenie do składania projektów z okazji 20-lecia działalności Fundacji Auchan na Rzecz Młodzieży. Fundacja 
zaprasza stowarzyszenia i fundacje działające w Polsce do udziału w Jubileuszowym Konkursie Grantowym  
i składania projektów na rzecz edukacji, integracji społecznej i zdrowia, adresowanych do dzieci i młodych ludzi  
w wieku 5-25 lat. Nabór do 31 maja 2016r. Szczegóły: http://media.auchan.pl/pr/309381/20-lecie-dzialalnosci-
fundacji-auchan-na-rzecz-mlodziezy.  
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdź finansowanie: 
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/.  
 

Fundacje Bankowe 
 
Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów (Fundacja Banku Zachodniego WBK). Program Bank 
Dziecięcych Uśmiechów jest programem mikro-grantowym stworzonym z myślą o instytucjach  i organizacjach 
społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.  W tej edycji priorytetem 
będzie dobre wychowanie. Wszystkie projekty skierowane na pracę z dziećmi w tym kierunku będą dodatkowo 
punktowane. Zasady kulturalnego zachowania powinny być wpajane od dzieciństwa, aby stały się naszymi 
naturalnymi nawykami. Dlatego liczymy na inwencję osób pracujących z najmłodszymi i mamy nadzieję, że praca 
przyniesie oczekiwane rezultaty. Czekamy na projekty 31 marca 2016r. Szczegóły: http://fundacja.bzwbk.pl/. 
 
Zielona Ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy (Fundacji Banku Ochrony Środowiska) 
adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach 
powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone 
zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku  
i spotkań. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko 
chęci i dobry pomysł. Maksymalna wysokość grantu wynosi 1200 zł. Na zakup materiału roślinnego, podłoża  
i innych elementów do aranżacji mini ogrodów maksymalnie 800 zł. Każdy zaakceptowany projekt otrzyma również 
"zieloną ławeczkę" (koszt 400 zł - jej wartość wliczona jest w kwotę grantu) do ustawienia w odnowionym miejscu. 
Wystarczy zarejestrować zespół do 15 kwietnia 2016 roku a do 30 kwietnia przesłać swój projekt.  Szczegóły: 
http://www.zielonalaweczka.pl.  
 

www.urbanforms.org/lechstarter
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1902924.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1904454.html
http://media.auchan.pl/pr/309381/20-lecie-dzialalnosci-fundacji-auchan-na-rzecz-mlodziezy
http://media.auchan.pl/pr/309381/20-lecie-dzialalnosci-fundacji-auchan-na-rzecz-mlodziezy
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
http://fundacja.bzwbk.pl/2016/01/25/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow/
http://www.zielonalaweczka.pl/index.php?m=ok
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Dofinansowanie Narodowego Banku Polskiego. W okresie od 1 marca do 1 czerwca Narodowy Bank Polski 
corocznie prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Preferowane będą 
inicjatywy dotyczące m.in. następujących priorytetowych obszarów działalności edukacyjnej NBP: 

 upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw 
sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego;  

 podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym w zakresie roli i misji 
NBP, prowadzenia polityki pieniężnej, działalności instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i 
Walutowej (m.in. działalności Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych, wspólnej waluty europejskiej); 

 upowszechnianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym; 

 kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości; 

 i inne. 
Szczegółowe informacje: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp/nabor-projektow.  
 
Fundacja BRE Banku – „Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy przede 
wszystkim wspierać działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz 
wyrównywaniu szans. Inwestujemy w naukę, nie zapominając o potrzebach osób pokrzywdzonych przez los. 
Wspieramy finansowo i rzeczowo konkretne projekty, ale także, w ramach prowadzonej współpracy, 
wyspecjalizowane organizacje społeczne”- Henryk Okrzeja, Prezes Zarządu Fundacji BRE Banku. Szczegółowe zasady 
wsparcia przez Fundacje BRE Bank pod adresem: http://brebank.pl. 
 
Fundacja im. dr. M. Kantona. Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest  
w działalności charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań  
w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych 
instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym  
i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów  
i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury. Więcej. 
 
Fundacja BGŻ. Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania 
publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. W szczególności, Fundacja została 
powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania  
i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia; wspierania  
i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności 
wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych 
środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem; wspierania idei wolontariatu oraz 
popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym. Więcej. 
 
Przygotowała: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19 III piętro, pok. 409 53-677 Wrocław, tel. (71) 
793 23 24, e-mail: dfop@dfop.org.pl, www.dfop.org.pl.  

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp/nabor-projektow
http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/
http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/
http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html
mailto:dfop@dfop.org.pl
http://www.dfop.org.pl/

