
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Konkursy i dotacje 4/czerwiec 2015 

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. Integracyjne warsztaty 
teatralne. Celem realizacji zadania jest: tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym oraz 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, 
wspieranie twórczości i edukacji artystycznej osób z niepełnosprawnością, popularyzowanie idei teatru 
integracyjnego poprzez włączanie autorytetów teatralnych, debiutantów, oraz artystów niepełnosprawnych  
do stworzenia nowych wydarzeń artystycznych. Termin składania ofert do dnia 10 lipca 2015 roku. Źródło oraz 
szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 
 

Konkursy – Urząd Marszałkowski 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem konkurs ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów 
dotyczących działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. Celem realizowanych zadań jest zaspokojenie potrzeb, poprawa warunków oraz podniesienie poziomu 
życia osób niepełnosprawnych – mieszkańców województwa dolnośląskiego. W ramach konkursu przewiduje się 
dofinansowanie zadań: 

 Organizacja turnieju piłki nożnej dla osób z niepełnosprawnością 

 Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością połączonych z hipoterapią 
Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2015 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert. Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację 
zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji  
i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wzór 
oferty jest ten sam, jak w przypadku konkursu, jednak nazwa rodzaju zdania publicznego na pierwszej stronie oferty 
winna mieć brzmienie jak w art. 4 ust. 1  w/w ustawy. Szczegóły: http://www.umwd.dolnyslask.pl/. 
 

Konkursy – Ministerialne 
 
Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest 
nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości. Celem zadania jest 
wsparcie remontów prowadzonych przez podmioty niepubliczne przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/content/18154
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,29282,idmp,127,r,r
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/
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w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości narodowej. W ramach realizacji 
zadania mogą być sfinansowane lub współfinansowane koszty remontów budynków lub pomieszczeń, w których 
funkcjonują przedszkola (oraz oddziały przedszkolne przy szkołach), w których prowadzone jest nauczanie w dwóch 
językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości narodowej. Oferty należy składać do 7 lipca 
2015. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1641098.html. 
 
Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. Już można 
składać oferty konkursowe w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.  
W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 69.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest podtrzymanie promowania  
i rozwijania standardów działań na rzecz integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez skoordynowaną współpracę instytucji prowadzących centra i kluby integracji 
społecznej. Oferty można składać do 17 lipca 2015 r. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1644296.html.  
 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015r. Termin składania wniosków w zależności  
od programu. Wydarzenia artystyczne (Muzyka, Teatr i Taniec, Film, Promocja kultury polskiej za granicą, Sztuki 
wizualne); Kolekcje (Zamówienia kompozytorskie, Narodowe kolekcje sztuki współczesnej, Regionalne kolekcje 
sztuki współczesnej, Kolekcje muzealne); Promocja literatury i czytelnictwa (Literatura, Czasopisma, Promocja 
czytelnictwa, Partnerstwo publiczno-społeczne); Edukacja (Edukacja kulturalna, Edukacja artystyczna, Edukacja 
medialna i informacyjna); Obserwatorium kultury; Promesa MKiDN; Dziedzictwo kulturowe (Ochrona zabytków, 
Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa i tradycyjna, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Ochrona 
zabytków archeologicznych, Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, Miejsca Pamięci Narodowej); Rozwój 
infrastruktury kultury (Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Infrastruktura domów 
kultury). Szczegóły: http://www.mkidn.gov.pl/. 
 

Programy UE 
 
Pierwszy nabór w programie Interreg Europa. Komitet Monitorujący program Interreg Europa zdecydował  
o terminie pierwszego naboru wniosków: 22 czerwca - 31 lipca 2015 r. Obowiązujące dokumenty, w tym wzór listu 
poparcia, zostaną opublikowane na stronie programu. W ramach programu Interreg Europa instytucje z różnych 
części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną 
dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, 
wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być 
opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz 
zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie. Szczegóły: https://europasrodkowa.gov.pl/. 

Inni Grantodawcy 
 
XIX konkurs PFRON: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w 19. 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. „Szkoleniowcy trenerów 
pracy”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie. Oferty można składać 
do 7 lipca 2015. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1642366.html. 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1641098.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1644296.html
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015.php
https://europasrodkowa.gov.pl/item/358-pierwszy-nabor-projektow-programu-interreg-europa-srodkowa-otwarty
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1642366.html
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Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu 
Pajacyk na rok szkolny 2015/2016. Do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku 
szkolnego 2015/2016 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się 
szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania  
z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe 
dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: informacje 
o dzieciach typowanych do dożywiania oraz o sytuacji społeczności lokalnej z terenu obejmowanego przez szkołę 
lub świetlicę. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1631546.html.  

XX konkurs PFRON: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w 20. 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. „Wsparcie trenera pracy  
w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”, którego założenia przedstawione zostały  
w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie. Oferty można składać do 17 lipca 2015. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1642371.html. 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło II nabór wniosków do X edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana 
Młodzieży” na rok 2015. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu 
możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz  
z opiekunami. O dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury 
– z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki 
samorządu terytorialnego. Oferty można składać do 22 lipca 2015 r. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1644294.html.  
 
Fundacja Training Projects ogłasza konkurs, w którym można otrzymać dotację i wsparcie doradcze. Pod uwagę 
brane będą tylko projekty, które mają charakter całkowicie non profit (choć mogą przyjmować dotacje  
od sponsorów lub reklamodawców albo opłaty od beneficjentów ), a podstawowym celem projektu jest CEL  
1: budowanie lub wzmacnianie kapitału społecznego oraz CEL 2 zmniejszanie kosztów biurokracji. Wnioski można 
składać do 30 lipca 2015. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1636466.html.  

Google dla Organizacji Non-profit już w Polsce! Program Google dla Organizacji Non-profit daje organizacjom 
takim, jak Twoja bezpłatny dostęp do narzędzi Google, w tym do Gmaila, Kalendarza i Google Ad Grants. Dzięki 
temu możesz łatwiej docierać do nowych ofiarodawców i wolontariuszy, zwiększyć skuteczność swoich działań  
i informować o realizowanych inicjatywach. W programie dostępne są: Ad Grants, czyli grant w wysokości $10,000 
do wykorzystania na reklamę organizacji przy użyciu Google AdWords, YouTube for Nonprofits, czyli dodatkowe 
funkcjonalności usługi YouTube,  Google Apps oferuje narzędzia dla organizacji – od e-maila po dokumenty – które 
zmniejszają koszty pracy i ułatwiają współpracę. Każdy z tych produktów oferuje nowe możliwości promowania 
swojej pracy, a także ułatwia i usprawnia współpracę przy wykorzystaniu usług Google. Aby dołączyć do programu 
Google dla Organizacji Non-profit należy złożyć wniosek na stronie Google dla Organizacji Non-profit (upewnijcie 
się, że macie założone konto Google dla organizacji). Po przejściu przez proces kwalifikacji, będziecie mogli 
skorzystać z oferty dostępnej w programie za pomocą konta Google organizacji. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1350879.html. 

Dla Białorusi / Для Беларусі – Fundacja Batorego. Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, 
służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi. 
Udzielane są dotacje na przedsięwzięcia dotyczące: pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1631546.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1642371.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1644294.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1636466.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1350879.html
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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 społecznościowych. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy. 
Szczegóły: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi.  

Konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie. Program RITA - Przemiany w regionie jest 
przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla 
Demokracji (FED). 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. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać 
zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół 
i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów. Harmonogram składania 
wniosków w 2015 roku: edycja wiosenna - 16 marca 2015, edycja jesienna - 15 października 2015. Szczegóły: 
www.rita.edudemo.org.pl. 

Fundacja PZU – Konkursy. Konkursy dotacyjne to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji 
pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami naszej działalności i z zakresem określonym 
regulaminami poszczególnych konkursów. Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne: 

 „Z PZU po lekcjach” (Termin składania wniosków 10.07.2015r.) 

 „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” (Termin składania wniosków 06.05.2015r.) 

 „PZU z kulturą” (Termin składania wniosków 10.04.2015r.) 
Zgodnie z procedurami konkursowymi, spośród wniosków, które wpływają do biura Fundacji PZU po wstępnej 
weryfikacji, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, z których wybierane są najciekawsze 
projekty. Ich autorami są przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, a więc osoby najlepiej znające 
lokalne problemy, a fakt dostrzegania tych potrzeb gwarantuje właściwą realizację projektu. Przyznane dotacje 
wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które swoją działalnością pomagają rozwiązywać 
problemy społeczne i bariery lokalne. Szczegóły: http://fundacjapzu.pl/275.html.  

Fundacja Batorego – Obywatele dla Demokracji - Współpraca Dwustronna. Wzmocnienie stosunków 
dwustronnych między Polską (czyli Państwem-Beneficjentem) a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią (czyli 
Państwami-Darczyńcami) jest jednym z ważnych celów Funduszy EOG. Partnerska współpraca dwustronna  
i wykorzystanie przez polskie organizacje doświadczeń i rozwiązań sprawdzonych przez organizacje i instytucje  
z Państw-Darczyńców może przyczynić się do osiągnięcia lepszych rezultatów realizowanych projektów. Wnioski  
na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco od 3 lutego 2014  
do 1 grudnia 2015. Szczegóły: http://www.ngofund.org.pl/wspolpraca-dwustronna/.  

Fundacje Bankowe 
 
„Tu mieszkam, tu zmieniam” – półmetek II edycji konkursu Banku Zachodniego WBK. Trwa II edycja 
ogólnopolskiego konkursu Banku Zachodniego WBK należącego do Grupy Santander. Najlepszych 300 pomysłów na 
poprawę jakości życia w gminie, powiecie lub mieście otrzyma od Banku finansowe wsparcie na ich realizację. 
Łączna wartość grantów wyniesie 1,5 mln zł. Termin zgłaszania pomysłów upływa 26 lipca 2015r. Źródło oraz 
szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1645649.html.  

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi
http://www.rita.edudemo.org.pl/
http://fundacjapzu.pl/275.html
http://www.ngofund.org.pl/wspolpraca-dwustronna/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1645649.html
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Dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich. Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać  
na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury  
i bibliotek w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór 
wniosków trwa do 10 września 2015 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1646325.html.  
 
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: rowadzenia 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://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1646325.html
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/

