
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Konkursy i dotacje 6/sierpień 2014 

 
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  
 

Konkursy – Gmina Wrocław 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizowanie i prowadzenie 
środowiskowego domu samopomocy typu A. Celem działalności środowiskowego domu samopomocy jest 
wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia 
psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny. Termin składania ofert do dnia 17 września 2014r. 
Szczegóły: http://bip.um.wroc.biplo.pl/. 
 

Konkursy – Urząd Marszałkowski 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację z zakresu organizacji szkoleń 
dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i udziału w sytuacjach 
nadzwyczajnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe. Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie 
projektów na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce 
bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych poprzez sfinansowanie ich 
realizacji. Zadanie to, ma na celu doskonalenie współpracy pomiędzy organizacjami pożytku publicznego  
a podmiotami ustawowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne w regionie, uczestniczącymi w systemie 
bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście lub  
za pośrednictwem poczty w terminie do 3 września 2014r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
 

Konkursy – Ministerialne 
 
Fundusze norweskie: Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością - II nabór. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (Operator Programu) ogłosiło drugi nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy norweskich. 
Wsparcie można otrzymać w ramach Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością 
transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych". 
Program ma na celu wzmocnienie zdolności polskich służb w walce z przestępczością transgraniczną  
i zorganizowaną, w tym handlem ludźmi. Obszary tematyczne: Rozwój i doskonalenie struktur, systemów  
i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen, zwiększone zdolności służb  
w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup 
przestępczych, wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym 
organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi. Typy działań: szkolenia, organizacja 
konferencji, wizyt studyjnych, seminariów itp. Nabór projektów odbywa się do 15 września 2014 r. Źródło oraz 
szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/. 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://bip.um.wroc.biplo.pl/competitionsoffers/content/3090
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=25911&idmp=127&r=r
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/996460.html
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Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu 
wspierania sportu młodzieżowego w roku 2014 oraz zaprasza do składania wniosków. Rodzaje zadania: szkolenie 
indywidualne i grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach 
międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowanie reprezentacji Polski do udziału  
w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 2014.Wnioski można składać od 28 listopada 2013 roku  
do 31 października 2014 roku. Więcej. 
 
Fundusz Współpracy Dwustronnej: II nabór w programie dotyczącym zdrowia. Ministerstwo Zdrowia - Operator 
Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych - 
ogłosiło II nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu 
Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem 
inicjatywy jest rozwój współpracy i ułatwienie tworzenia partnerskich sieci, umożliwiających przekazywanie wiedzy, 
doświadczeń, technologii i najlepszych praktyk między beneficjentami a podmiotami z Państw-Darczyńców: 
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Uprawnionymi do składania wniosków są polskie podmioty publiczne i prywatne, 
a także organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym: podmioty 
prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich 
organy założycielskie, w tym podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe 
świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych; instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze 
ochrony zdrowia; uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą 
w zakresie nauk medycznych; domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty 
założycielskie; organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia. Nabór projektów FWD  
do programu odbywa się w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 28 listopada 2014 r. lub zakontraktowania całej 
dostępnej alokacji. Więcej. 
 

Konkursy oraz Programy Unijne  
 
Konkurs UE: Europejskie sektorowe rady umiejętności. Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego ogłosiła konkurs "Europejskie sektorowe rady umiejętności" w ramach 
Programu na rzecz innowacji i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014-2020. Nabór trwa do 3 września 2014. 
Informacja w języku polskim, opracowana przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
znajduje się w tym linku. Nabór trwa do 3 września 2014 roku. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/. 
 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne 
Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących 
tematykę Funduszy Europejskich. Poprzez realizację konkursu planujemy zachęcić media do popularyzowania 
tematyki Funduszy Europejskich, w sposób odpowiadający potrzebom różnych grup odbiorców: potencjalnych 
beneficjentów, potencjalnych uczestników dofinansowanych projektów, ogółu społeczeństwa. W ramach 
tegorocznej edycji konkursu możliwe będzie przygotowanie projektów w zakresie następujących pięciu linii 
tematycznych: projekty telewizyjne, projekty idea placement w serialach telewizyjnych, projekty radiowe, projekty 
prasowe, projekty internetowe. Wnioski można składać do 17 września 2014r. Szczegółowe informacje o konkursie 
znajdują się na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/. 
 
Unijna Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) zaprasza do składania wniosków 
„Zdrowie – 2014” w ramach trzeciego programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020). Zaproszenie  

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-rok/1187,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-ze-.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/978262.html
http://fundusze.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=996961
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/996959.html
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.../Dotacje_dla_mediow_i_partnerow/Konkurs_dotacji
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1001686.html
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do składania wniosków składa się z następujących części: zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu 
finansowego na konkretne działania w formie dotacji na projekt, zaproszenie do składania wniosków o przyznanie 
wkładu finansowego na funkcjonowanie organizacji pozarządowych (dotacje na działalność). Termin składania 
wniosków upływa 25 września 2014. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/. 
 
Program Europa dla Obywateli. Program ma na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji 
europejskiej oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie. 
Program składa się z dwóch obszarów tematycznych: "Pamięć i Obywatelstwo europejskie” oraz "Demokratyczne 
zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie”. Do 1 września 2014 r. prowadzone są nabory w Działaniu 2: 
Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: 

 Partnerstwo miast - Okres kwalifikowalności: projekty muszą się rozpocząć między 1 września 2015 a 31 
grudnia 2015 

 Sieci miast - Okres kwalifikowalności: projekty muszą się rozpocząć między 1 września 2015 a 31 grudnia 
2015 

 Projekty społeczeństwa obywatelskiego - tylko jeden nabór! Okres kwalifikowalności: projekty muszą się 
rozpocząć między od dnia 1 września 2014 do dnia 31 stycznia 2015 

Przewodnik po Programie. Więcej. 
 

Fundacje Bankowe 
 
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga. Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra 
publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom 
non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA: 
innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci  
i młodzieży oraz II. ROZWÓJ LOKALNY: priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości. 
Finansowane są w ramach wszystkich obszarów programowych takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, 
konkursy i olimpiady. Najbliższe terminy składania wniosków od 8 września do 3 października 2014r. - decyzja 
Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 21 listopada 2014 r. Źródło oraz szczegóły: http://www.citibank.pl/. 
Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/. 
 
Konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie projektów edukacyjnych dla 
dzieci w wieku 2–8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Celem 
konkurs jest: wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, 
wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, zachęcanie osób 
pracujących z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym. Termin przesyłania wniosków: 10 września 2014 r. Źródło oraz szczegóły: 
http://www.eurodesk.pl/. 
 
Fundacja Banku Zachodniego WBK. Fundacja chce odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i aspiracje młodych ludzi, 
dlatego stworzyła dwa specjalne programy grantowe, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do różnych 
projektów celowych. Zapraszamy do udziału w konkursie: "Bank Ambitnej Młodzieży" - dedykowany młodzieży, 
która chce się angażować w inicjatywy edukacyjne, obywatelskie, kulturowe. Projekty można składać za pomocą 
aplikacji internetowej między 15 września a 13 października 2014 r. Więcej informacji na stronie: 
http://fundacja.bzwbk.pl. 
 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/992401.html
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/COMM-2013-00367-00-00-PL-TRA-00.pdf
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/980688.html
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1002393.html
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000141
http://fundacja.bzwbk.pl/fundacja/o-fundacji.html
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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. 
 

Pozostali Grantodawcy 
 
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej. Fundacja wspiera 
konkretne przedsięwzięcia (szczególnie organizację konferencji, seminariów) poświęconych tematom: integracji 
Polski z Unią Europejską, transformacji gospodarczej, reform samorządów terytorialnych, stosunków polsko-
niemieckich. Projekty można realizować w Polsce i w Niemczech. Termin składania wniosków: do 30 sierpnia roku 
poprzedzającego projekt lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy. Źródło oraz szczegóły: 
http://www.eurodesk.pl/. 
 
Konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom. Fundacja pomaga realizować wartościowe 
inicjatywy i projekty społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży oraz 
społecznościom lokalnym. Jedną z realizowanych przez Fundację inicjatyw jest konkurs grantowy – „Pracownia 
Talentów”. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na realizację długoterminowych projektów 
edukacyjnych trwających 9 miesięcy (od października 2014 do czerwca 2015). Maksymalna kwota dofinansowania 
to 10 tys. zł. Szansę na otrzymanie grantu mają organizacje, które przygotują ciekawy projekt w jednym  
z następujących obszarów: • tworzenie możliwości dla młodych ludzi – inspirowanie młodych ludzi do poszerzania 
horyzontów i realizowania swojego potencjału; przygotowywanie młodych ludzi do rozpoczęcia pierwszej pracy 
oraz walka z bezrobociem wśród młodych ludzi; • walka z marnowaniem żywności – edukowanie dzieci i młodzieży 
nt. źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem; • promocja zdrowego trybu życia – 
pogłębianie wiedzy nt. zdrowego trybu życia: odżywiania, walki z otyłością, aktywności fizycznej. Termin złożenia 

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
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000493
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aplikacji upływa 18 sierpnia 2014 r. (UWAGA! Termin został wydłużony do 31 sierpnia 2014r).  Źródło oraz 
szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/. 
 
Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę 
krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli 
Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania:  
1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje), 2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, 
publikacje, badania), 3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie), 4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy 
edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci), 5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które 
znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy), 6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi). 
Terminy składania wniosków: 1 września 2014, 1 grudnia 2014. Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/. 
 
Football People – małe granty na walkę z dyskryminacją. Akcja Football People umożliwia realizację działań 
podejmowanych na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi. Małe granty na działania przyznawane są 
przez sieć FARE. Program małych grantów Football People ma na celu finansowanie działań realizowanych na 
poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać 
dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych społeczności – dzięki 
zaangażowaniu w sport. Termin składania wniosków do 7 września 2014 r. Źródło oraz szczegóły: 
http://www.eurodesk.pl/. 
 
14. konkurs PFRON: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o 
zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W ramach 
konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn. „Karta parkingowa – 
kampania informacyjna”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie, 
projektu pn. „Wybory samorządowe bez barier – kampania informacyjna”, którego założenia przedstawione zostały 
w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie. Oferty należy składać do 8 września 2014r. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/.  
 
Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji. Fundacja Solidarności Międzynarodowej przyznaje granty na 
realizację polsko-ukraińskich projektów dotyczących demokracji lokalnej i niezależnych mediów w ramach konkursu 
grantowego "Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji" adresowanego do mieszkańców Ukrainy. Polsko-
Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady, zarządzaną przez 
Fundację Solidarności Międzynarodowej. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w 
tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie 
samorządów lokalnych i niezależnych mediów. Wnioski wstępne (listy intencyjne) należy złożyć do 8 września 2014 
r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/. 
 
Nabór wniosków: Dialog Ukraina - UE na rzecz zmiany. Program TANDEM "Dialog na rzecz zmian" wspiera 
organizacje kulturalne w budowaniu partnerstw transgranicznych między Ukrainą i Unią Europejską. TANDEM jest 
inicjatywą MitOst eV (Niemcy) i UNAEDI (Ukraina) wspieraną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, 
Europejską Fundację Kultury (Holandia) i Fundację Roberta Boscha (Niemcy). Informacje dostępne są w języku 
angielskim. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2014r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/. 
 
Program grantowy „Plebiscyt Sąsiedzki”. „Plebiscyt Sąsiedzki” to program grantowy, w ramach którego można 
uzyskać dofinansowanie na realizację projektu mającego na celu rozwój lokalnych społeczności. Celem „Plebiscytu 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/997476.html
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000866
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010001104
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1003999.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1003896.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1003295.html
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Sąsiedzkiego” – programu grantowego organizowanego w ramach akcji „Poznaj bliskiego sąsiada” przez Pasaże 
Tesco jest wsparcie realizacji projektów, które mają na celu rozwój lokalnych społeczności i będą służyć jej dobru. W 
plebiscycie mogą wziąć udział wszelkie podmioty, nieprowadzące działalności gospodarczej lub których dochody z 
prowadzonej działalności gospodarczej są przeznaczone na cele statutowe o charakterze niezarobkowym, 
działające na rzecz lokalnych społeczności, na terenie jednej z Lokalizacji Programu, w tym w szczególności 
stowarzyszenia, fundacje, organizacje obywatelskie, publiczne i społeczne placówki wychowawczo-edukacyjne czy 
kulturalne oraz spółdzielnie socjalne. O dofinansowanie mogą starać się jednostki działające na terenie 
następujących miast: (…), Jelenia Góra, (…), Szczawno-Zdrój, Świdnica, (…). Zgłoszenia można dokonać do 30 
września 2014r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/. 
 
Obywatele dla Demokracji! Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości 
społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). W ramach programu o 
dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi 
podmiotami: z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, z Państw Darczyńców (Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, 
Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi. Dotacje można uzyskać na: projekty 
tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną. Wnioski na projekty tematyczne przyjmowane są 
w terminach: od 1 września do 15 października 2013, od 1 marca do 15 kwietnia 2014 oraz od 1 września do 15 
października 2014. Wnioski na projekty systemowe składać można od 16 października do 15 listopada 2013. 
Wnioski na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco, począwszy od 1 
września 2013 do 1 grudnia 2015 (przygotowanie projektów partnerskich) oraz od 3 lutego 2014 do 1 grudnia 
2015. Szczegółowe informacje: http://www.ngofund.org.pl/. 
 
Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014”. Czas na projekt dla młodych, otwartych osób w 
Waszej miejscowości! Zapraszamy do konkursu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne, 
nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Twórcą programu jest Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i 
najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status lokalnego realizatora skutecznych działań dla młodzieży. Wygrana 
w Regionalnym Konkursie Grantowym to dotacja do 7 500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 
sierpnia 2015 r.). Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku. Informacje o konkursie i dostęp do 
formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/.  
 
Program Pajacyk  - PAH Polska Akcja Humanitarna. Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci w szkołach, 
który prowadzi Polska Akcja Humanitarna. Celem Programu Pajacyk jest wyrównanie szans dzieci pochodzących ze 
środowisk zagrożonych.W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie 
dzieci. Kto może starać się o dofinansowanie: szkoły podstawowe, gimnazja, samodzielne świetlice. 
Dofinansowywane działania: ciepły posiłek, który ma być pierwszym ogniwem działań na rzecz równych szans 
edukacyjnych uczniów, niezależnie od ich sytuacji rodzinnej. Termin składania wniosków:  10 lipca 2014 r. (wnioski 
o dożywianie na cały rok), 10 grudnia 2014 r. (wnioski o dożywianie na drugi semestr). Więcej informacji: 
http://www.pah.org.pl/. 
 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1002918.html
http://www.ngofund.org.pl/
http://www.rownacszanse.pl/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1002789.html
http://www.pah.org.pl/o-pah/311/jak_ubiegac_sie_o_dofinansowanie
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - pełniąca rolę Operatora programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
(FSS) - ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym: Mobilność Studentów i Pracowników 
Uczelni. FSS ustanowiony został w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG. Więcej.  
 
Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej 
programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając 
wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują 
komisje ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać  
u realizatora danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się  
z opisami przedsięwzięć Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo dane teleadresowe realizatorów. http://www.pafw.pl/. 
 
Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie  
i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe 
informacje: http://www.darserca.pl. 
 
Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program wspiera organizacje pozarządowe dając 
dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie 
zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć 
udział organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać 
dotacje na oprogramowanie komputerowe firmy Microsofti sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach 
zakupić antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand.  Więcej informacji na stronie: 
www.technologie.org.pl. 
 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian. Jeżeli są Państwo 
nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne 
przedstawienie teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują 
ją odwiedzić, zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej? Albo marzy się Państwu zaangażowanie młodzieży 
we wspólny polsko-niemiecki projekt ekologiczny? PNWM jako taka nie organizuje spotkań młodzieży, ale 
umożliwia ich realizację. Wiele spotkań dochodzi do skutku dzięki naszym dotacjom. Szczegóły dotyczące składania 
wniosków w PNWM znajdą pod stroną internetową: http://www.pnwm.org. 
 
Fundacja Polska Miedź. Dotacje. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest wypełnienie 
i złożenie w biurze Fundacji formularza "Wniosku o udzielenie darowizny". Do wniosku należy załączyć ponadto: 
szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju 
pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie 
dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny 
dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu  
z właściwego rejestru sądowego. Szczegóły: http://www.kghm.pl. 
 
Fundacja Batorego „Dla Białorusi / Для Беларусі”. Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, 
służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi. 
Udzielamy dotacji na przedsięwzięcia dotyczące: pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i 
samoorganizacji (także poprzez działania edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe); ochrony praw 
człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania postaw tolerancji; 
prowadzenia niezależnych badań i analiz; poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i 

http://www.fss.org.pl/mobility/mobilnosc-studentow-i-pracownikow-uczelni-nabor-luty-2014
http://www.pafw.pl/
http://www.darserca.pl/index.php?page=dotacja_dla_osob_prawnych
http://www.technologie.org.pl/
http://www.pnwm.org/c50,informacje_ogolne
http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=293
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społecznościowych. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy.  Źródło: 
http://www.batory.org.pl/. 
 
Granty na projekty rzecznicze w programie "Biblioteki Publiczne 2020". Trwa nabór wniosków do 
międzynarodowego konkursu grantowego na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, będącego elementem 
programu „Biblioteki Publiczne 2020”. Program realizuje holenderska organizacja Stichting Lezen & Schrijven (ang. 
Reading and Writing Foundation / Fundacja na rzecz Czytania i Pisania) we współpracy z Fundacją Billa i Melindy 
Gatesów, prowadzącą ogólnoświatową inicjatywę Global Libraries, której częścią jest Program Rozwoju Bibliotek.  
O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się same biblioteki publiczne, branżowe organizacje 
bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi, 
działające na terenie jednego lub kilku spośród 28 państw Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe można uzyskać na 
nowe projekty lub na już realizowane inicjatywy odpowiadające celom konkursu. Nabór zgłoszeń potrwa do  
1 czerwca 2015 roku. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/. 
 
ES Fundusz – 25 mln zł na preferencyjne pożyczki! Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby 
prawne i spółki non-profit – to tylko niektóre z podmiotów, które mogą skorzystać z oferty ES Funduszu – 
preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Celem ES Funduszu jest 
dostarczenie kapitału pożyczkowego podmiotom ekonomii społecznej na preferencyjnych warunkach  
z przeznaczeniem na rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej. Fundusz udziela pożyczek do 100 tys. zł., 
maksymalnie na 60 miesięcy (z możliwością sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału). Oprocentowanie wynosi 
50% lub 25% stopy redyskonta weksli (obecnie jest to 1,5% i 0,75% w skali roku), bez żadnych prowizji czy opłat 
dodatkowych. Pożyczki z ES Funduszu przeznaczone są na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi 
osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych oraz 
niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub 
przyszłą działalnością gospodarczą podmiotu. W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie  
do 30 czerwca 2015r. Szczegóły: http://esfundusz.pl/. 
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http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/990868.html
http://esfundusz.pl/
http://www.dfop.org.pl/

