
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Konkursy i dotacje  
wrzesień 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 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
kultury fizycznej w 2016 roku. Celem realizacji zadania jest zaspokojenie potrzeb i poprawa warunków oraz 
podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu, rozwój społeczno-ekonomiczny województwa, w szczególności 
przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagospodarowanie czasu wolnego, wsparcie rozwoju dzieci i zwiększenie 
aktywności ruchowej oraz udziału w sporcie. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty  
w terminie do 4 października 2016 r. Źródło: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
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Konkursy – Gmina Wrocław 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Odbudowa wagonu typu 
maximum z 1901 r. Wygląd i wyposażenie mają odpowiadać stanowi pierwotnemu z 1901 r. Wagon ma mieć 
przywróconą sprawność techniczną – być zdolnym do jazdy po torach na terenie Wrocławia. Termin składania ofert 
do dnia 30 września 2016 roku. Źródło oraz szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/23174/31-08-
2016-1815.  
 

Konkursy – Ministerialne 
 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
(P FIO). Oferty w Priorytecie 1 i 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych można składać do 28 września 2016 r. 
Szczegóły: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2017,3923.html.  
 
Przedłużono termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację w 2017 r. zadań mających  
na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
zachowanie i rozwój języka regionalnego. Wnioski można składać do 27 września 2016 r. Źródło: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1989027.html.   
 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów w programie „Uniwersytet 
Młodego Odkrywcy”. Celem programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy jest popularyzacja nauki oraz 
badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Termin zgłaszania projektów 
mija 14 października 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1988963.html.  
 

Programy UE 
 
Nagrody W Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego. Przyznawana każdego roku nagroda wyróżnia godne 
naśladowania inicjatywy i umiejętności w zakresie konserwacji i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego. 
Nagroda jest formą publicznego uznania dla osób i/lub organizacji działających w obszarze konserwacji  
i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego (architektury i związanego z nią dziedzictwa ruchomego, 
archeologii, krajobrazu kulturowego). Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego została 
ustanowiona przez Komisję Europejską w 2002 r. jako element realizacji programu Kultura 2000. Europa Nostra, 
paneuropejska federacja na rzecz dziedzictwa kulturowego, została ustanowiona organizacją odpowiedzialną  
za wdrażanie tego programu. Szczegóły: http://www.eurodesk.pl/granty/. 
 
Erasmus+ programy: 

 Wolontariat Europejski 

 Rozwój Polityki Młodzieżowej 

 Współpraca Na Rzecz Innowacji I Wymiany Dobrych Praktyk – Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe 

 Współpraca Na Rzecz Innowacji I Wymiany Dobrych Praktyk – Partnerstwa Strategiczne 

 Wymiany Młodzieżowe 
Termin składania wniosków 4 października. Szczegóły: http://erasmusplus.org.pl/.  
 

http://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/23174/31-08-2016-1815
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http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1989027.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1988963.html
http://www.eurodesk.pl/granty/nagrody-w-dziedzinie-dziedzictwa-kulturowego
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Inni Grantodawcy 
 
Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe. Celem programu jest 
dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw 
człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Terminy przesyłania wniosków 1 października 2016 r. dla: – 
międzynarodowych działań mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2017 r.; – planów pracy na 2017 r.; 
– Jednorazowych grantów strukturalnych na 2017 r. (sieci regionalne). – grantów strukturalnych na lata 2016–2017 
(międzynarodowe organizacje pozarządowe/ sieci). Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/granty/. 
 
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - 
Przemiany w regionie. Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy 
Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział  
w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz 
społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski w edycji jesiennej można składać do 14 października, do godz. 16.00. 
Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1989849.html.  
 
Eko Odkrywcy już po raz czwarty. Wystartowała czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu Eko Odkrywcy, którego 
celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem ochrony środowiska naturalnego. Na zwycięzców czekają 
granty pieniężne z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych projektów ekologicznych. Motywem przewodnim 
tegorocznego konkursu jest zastosowanie technologii w nauce przyrody i ochronie środowiska. Prace konkursowe 
można zgłaszać do 9 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1988924.html.  
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdź finansowanie: 
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/.  
 

Fundacje Bankowe 
 
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  

http://www.eurodesk.pl/granty/europejska-fundacja-mlodziezy-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1989849.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1988924.html
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/
http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/
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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.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html
mailto:dfop@dfop.org.pl
http://www.dfop.org.pl/

