
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Konkursy i dotacje  
czerwiec 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/.  
 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 
 
PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia 
społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie 
bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami.  
W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, 
dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach 
Operacyjnych. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej  
i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego.  
 
Przeglądaj i wyszukuj ogłoszone nabory wniosków: http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Konkurs ma na celu wyłonienie  
i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowanych  
na rzecz społeczności Dolnego Śląska. Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych wyłonionych w głosowaniu  
na projekty zgłoszone w ramach Programu Aktywny Dolny Śląsk. Ostatnim dniem przyjmowania ofert będzie  
29 czerwca 2016 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
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Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie działań 
aktywizujących młodzież związanych z odkrywaniem Dolnego Śląska poprzez nawiązywanie współpracy 
międzynarodowej”. Oferty należy składać do 1 lipca 2016 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
 

Konkursy – Gmina Wrocław 
 

 Szkolenie sportowe w biegu na orientację, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce nożnej, piłce ręcznej, 
pływaniu, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie sportowym i zapasach w ii półroczu w 2016 roku. Termin 
składania ofert do 13.06.2016.  

 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski W Piłce Nożnej Ulicznej W 2016 roku. Termin składania ofert do 
13.06.2016 r. 

 Prowadzenie domu dla bezdomnych na 36 miejsc. Termin składania ofert do 15.06.2016 r. 

 Opracowanie i realizacja programu profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania agresji dla osób 
osadzonych w zakładach karnych we Wrocławiu. Termin składania ofert do 16.06.2016 r. 

 Szkolenie w piłce nożnej na terenie Wrocławia w II półroczu 2016 roku. Termin składania ofert do 
24.06.2016 r. 

 Warsztaty z efektywnej prezentacji. Termin składania ofert do dnia 27.06.2016 r. 

 Prowadzenie domu pomocy społecznej dla sześciu osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 
Termin składania ofert do 08.07.2016 r. 

 Prowadzenie domu pomocy społecznej dla siedmiu osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 
Termin składania ofert do 08.07.2016 r. 

 Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu – II edycja. Termin 
składania ofert do 15.07.2016 r. 

 Festiwal Romski 2016. Termin składania ofert do 18.07.2016 r. 
 

Więcej informacji: http://bip.um.wroc.pl/otwarte-konkursy-ofert/124.  
 

Konkursy – Ministerialne 
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs: „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie  
i Łotwie w 2016 r.” Zadanie 1: Wsparcie uczniów klas pierwszych szkół państwowych z polskim językiem nauczania 
na Litwie. Zadanie 2: Długofalowe podniesienie atrakcyjności i poziomu polskiego szkolnictwa na Łotwie. Wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 1 499 900,00 PLN. Nabór  
do 7 lipca 2016 r. Szczegóły: www.msz.gov.pl. 
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na 
Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016” w następujących obszarach tematycznych: Jordania: edukacja / schronienie / 
zdrowie; Liban: edukacja / schronienie / zdrowie; Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu: edukacja / 
schronienie / zdrowie; Ukraina: zdrowie / opieka społeczna / edukacja. Nabór do 22 lipca 2016r. Szczegóły: 
http://www.msz.gov.pl/. 
 
Ruszył „Senior-WIGOR” 2016. Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego 
„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo przeznaczyło  
w tym roku na jego realizację 40 mln zł. Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,34514,idmp,127,r,r
http://bip.um.wroc.pl/otwarte-konkursy-ofert/124
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego___dodatkowe_wsparcie_szkolnictwa_polskiego_na_litwie_i_lotwie_w_2016_r__;jsessionid=222EC8FD7435A927D9B13A04EAEAADC9.cmsap5p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania__pomoc_humanitarna_na_bliskim_wschodzie_i_ukrainie_2016_
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dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów 
„Senior-WIGOR”. Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać/przesyłać  na adres właściwego Urzędu 
Wojewódzkiego z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do 
dnia 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu). Szczegóły: www.mpips.gov.pl. 
 

Programy UE 
 
Programu Interreg Europa. Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych 
szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, agencji  
i stowarzyszeń sektorowych, a także firm prywatnych z obszaru programu. Obszar programu obejmuje: Austrię, 
Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy (częściowo).  Każdy projekt 
musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech 
różnych krajów, w tym co najmniej dwóch z obszaru objętego programem. Program wspiera transnarodową 
współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Nabór 
do 23 czerwca 2016 r. Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
 

Inni Grantodawcy 
 
Fundacja PZU ogłasza program dotacyjny: „Z PZU po lekcjach”. Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw 
edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. 
mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, poprzez 
zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której 
realizowany jest projekt. W konkursie o dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej informacji: 
http://fundacjapzu.pl/. 
 
Kulczyk Foundation | Bo najważniejszy jest człowiek. Fundacja pomaga ludziom i organizacjom efektywnie 
pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Wnioski  
w pierwszej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku (w edycji 
drugiej do dnia 31 grudnia 2016). Szczegóły w regulaminie. Więcej informacji: 
http://www.kulczykfoundation.org.pl/.   
 
Konkurs Pozytywnie Otwarci. Konkurs Pozytywnie Otwarci skierowany jest do organizacji pozarządowych, organów 
samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz 
zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach: edukacja i aktywizacja  
w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz profilaktyka, jako 
podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób  
o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych. Konkurs będzie trwać włącznie do 30 czerwca 2016 roku, który to 
termin stanowi ostateczny termin nadsyłania Projektów (decyduje data stempla pocztowego). Szczegóły: 
http://www.pozytywnieotwarci.pl/. 
 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8040,ruszyl-senior-wigor-2016.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/drugi-nabor-projektow-programu-interreg-europa-srodkowa-otwarty/
http://fundacjapzu.pl/275.html
http://www.kulczykfoundation.org.pl/
http://www.pozytywnieotwarci.pl/regulamin.html
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W 2016 r. PKN ORLEN we współpracy z korporacyjną Fundacją ORLEN - Dar Serca już 16 raz prowadzi program 
wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. Zapraszamy Państwa do składania wniosków. Będziemy  
je przyjmować od 19 stycznia do 7 lipca 2016 roku. Podobnie jak w roku ubiegłym prosimy o korzystanie wyłącznie  
z formularza on-line. Wniosków złożonych w innej formie niestety nie będziemy rozpatrywać. Szczegóły: 
http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/.  
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdź finansowanie: 
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/.  
 

Fundacje Bankowe 
 
Rozpoczął się konkurs Fundacji BGK „Na dobry początek”. Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty 
edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, 
sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r. Szczegóły:  
www.fundacja.bgk.pl. 
 
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.  

http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/ProgramPomocyStrazomPozarnym/Strony/default.aspx
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
https://www.fundacja.bgk.pl/programy/wyrownywanie-szans-edukacyjnych/aktualnosci/do-wygrania-dotacje-fundacji-bgk-na-projekty-edukacyjne-dla-dzieci-wiejskich-rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-konkursie-grantowym-na-dobry-poczatek-1798/
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/

