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 Uwaga! Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Dolnośląskiego w 2013 r.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacjipozarzadowych/harmonogram-konkursow/.
Gmina Wrocław
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Mistrzostwa Europy Juniorów
w brydżu sportowym w 2013 roku. Organizacja i przeprowadzenie na terenie Wrocławia Mistrzostw Juniorów
w Brydżu Sportowym przy udziale wykwalifikowanej kadry na terenie własnych obiektów. Realizacja zadania ma się
odbyć na terenie Wrocławia. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2013r. Źródło: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Program edukacji zdrowotnej
dotyczący zdrowego odżywiania dla mieszkańców Wrocławia. Celem konkursu jest poprawa zdrowia mieszkańców
Wrocławia poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania, zmian nawyków
żywieniowych oraz kształtowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu. Data składania ofert: 30 kwietnia 2013r.
Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl.
Gmina Wrocław otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Romski 2013. Organizacja
i przeprowadzenie festiwalu muzyki romskiej we Wrocławiu w formie koncertu zespołów prezentujących kulturę
romską. Wzmacnianie tożsamości kulturowej i kultywowanie tradycji romskiej. Aktywizacja wrocławskich Romów
do udziału w życiu społecznym Miasta. Data składania ofert: 6 maja 2013 r. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie i utrzymanie
zabytkowej linii tramwajowej we Wrocławiu. Celem zadania jest wzbogacenie oferty turystycznej Wrocławia.
Wzbogacenie infrastruktury technicznej poprzez wprowadzenie dodatkowego środka transportu. Ochrona taboru
komunikacji miejskiej. Data składania ofert: 6 maja 2013 r. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizacja i prowadzenie
projektu kulturalnego w 2013 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny, projekt teatralny,
projekt interdyscyplinarny. Celem realizacji zadania: 1. Realizacja koncertów, spektakli teatralnych, wystaw,
przeglądów, konkursów, festiwali, wydarzeń muzycznych, teatralnych, plastycznych, filmowych, fotograficznych, video
art., oraz innych zdarzeń kulturalnych w tym m.in. imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury,
warsztatów, spotkań rocznicowych, prezentacji przeglądów realizowanych na terenie Gminy Wrocław.
2. Wzbogacanie oferty kulturalnej Wrocławia. 3. Wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych. 4. Kreowanie
i promocja Wrocławia, w kraju i za granicą, jako ważnego ośrodka życia kulturalnego w tym: muzycznego, teatralnego,
artystycznego. Termin składania ofert do dnia 10 maja 2013r. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Kalejdoskop Kultur 2013 – II
edycja. Celem realizacji zadania jest: edukacja do otwartości i szacunku wobec osób reprezentujących odmienność
kulturową, narodowościową i etniczną oraz rozpowszechnienie idei wielokulturowości Wrocławia i Dolnego Śląska.
Termin składania ofert do dnia 14 maja 2013r. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Urząd Marszałkowski
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2013

r. dotyczący promocji inwestycyjnej regionu. Celem konkursu jest wyłonienie projektów realizujących zadanie
publiczne na terenie województwa dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy
dotyczących promocji inwestycyjnej regionu. W ramach konkursu przewiduje się finansowanie następujących zadań:
zadania związane z opracowaniem programu promocji inwestycyjnej województwa zawierające działania sprzyjające
napływowi nowych inwestycji. Istotnym elementem działań powinny być m.in. szkolenia i warsztaty dla samorządów
z zakresu przygotowanie regionalnej i lokalnej oferty inwestycyjnej. Oferty należy składać do 30 kwietnia 2013r.
Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej realizowanych w 2013 roku – IVTura. Rodzaj zadania z zakresu kultury fizycznej: Organizacja cyklu
turniejów w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Oferty należy składać do 2 maja 2013r.
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 2013 r. Cel konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów
dotyczących realizacji zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
festiwale sztuki, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, tradycyjne dziedzictwo kulturowe, inicjatywa artystyczna,
dialog kulturowy, wydawnictwa, projekty interdyscyplinarne. Oferty należy składać w następujących terminach:
I edycja- do dnia 28 grudnia 2012 r., II edycja – do dnia od 1 czerwca do 22 lipca 2013 r. Szczegóły:
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2013 roku. W ramach konkursu przewiduje
się dofinansowanie następujących rodzajów zadań: I. Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim - projekty
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. II. Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku- przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie
społecznościowe, publikacje, akcje i projekty promujące wolontariat i aktywność społeczną różnych podmiotów i grup
społecznych wśród administracji, organizacji biznesowych i społecznych, organizacja konferencji, szkoleń
dla wolontariuszy. III. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej - przedsięwzięcia
wspomagające wzrost wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym organizacji strażniczych,
ich współpracy z administracją publiczną, rozwój dialogu obywatelskiego. Termin naboru ofert od dnia 1 stycznia
do dnia 31 maja 2013 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.
Zarząd województwa dolnośląskiego ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. Na realizację zadań publicznych Zarząd Województwa
Dolnośląskiego przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości 80 000,00 zł. 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. Łączna kwota
środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej
organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w danym roku
kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Szczegóły:
http://www.umwd.dolnyslask.pl.
Konkursy Ministerialne
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: 1. Finał VI
edycji Olimpiady Tematycznej „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice
Rzeczypospolitej”; 2. Uroczyste obchody Święta 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego; 3. Zlot klas o profilu wojskowym
„Ślubuję Ci, Ojczyzno”. Oferty należy składać do 24 kwietnia 2013 r. Źródło oraz szczegóły:
http://www.bip.mon.gov.pl/.

Minister Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Klimatyczna edukacja". Celem konkursu jest opracowanie
pomysłu na projekt oraz jego realizacja w szkołach. Projekt pozwoli uczniom i nauczycielom zrozumieć, czym jest
zrównoważony rozwój w odniesieniu do zmian klimatu i jaki wpływ na zmiany klimatu mają nasze codzienne wybory.
Oferty należy składać do 17 maja 2013. Źródło i szczegóły http://www.mos.gov.pl.
Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym. Oferty należy
składać do 31 maja 2013 r. Źródło i szczegóły http://www.zdrowie.gov.pl.
Ministerstwo Środowiska - Operator Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”
realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - ogłosiło
nabór wniosków w Funduszu Małych Grantów. Wnioski będą przyjmowane od 15 kwietnia do 17 czerwca 2013 r.
Źródło i szczegóły http://www.nfosigw.gov.pl.
Minister Sportu i Turystyki ogłosiła konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu
młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych. Rodzaj zadań, których dotyczy konkurs:
 Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM)
 Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego
oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS).
 Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (acss).
 Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach
świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.
 Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego
 Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)
 Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w:
a) igrzyskach paraolimpijskich,
b) igrzyskach głuchych,
c) MŚ i ME w sportach nie objętych programami IP i IG.
Oferty należy składać do 28.12.2012 r. (realizacja zadań 1-7 w 2013 r.); do 31.03.2013 r. (realizacja zadań 1-6
od 01.04.2013 do 31.12.2013 r.); do 30.06.2013 r. (realizacja zadań 1-7 od 01.07.2013 do 31.12.2013 r.). Źródło:
http://fundusze.ngo.pl.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Operator programu „Promowanie różnorodności kulturowej
i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 20092014 - zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów promujących różnorodność kulturową.
Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach
konkursu: edukacja artystyczna i kulturalna, dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne
i niematerialne oraz literatura i archiwa), muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne. Nabór projektów
odbywa się w okresie od 15 kwietnia do 16 sierpnia 2013 r. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/864670.html.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało informację o szczegółowych zasadach udzielania dotacji na
rok 2014 na realizację w 2014 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Najbliższy termin składania ofert
mija 16 sierpnia i 16 września 2013. Źródło i szczegóły http://wiadomosci.ngo.pl.
Konkursy oraz Programy Unijne
Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007 – 2013. Ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Programu
Operacyjnego mogą być dofinansowane projekty transgraniczne dotyczące różnych obszarów życia gospodarczego
i społecznego. Nadrzędnym celem udzielania dofinansowania jest wspieranie zrównoważonego rozwoju saksońsko –
polskiego obszaru wsparcia. W szczególności powinna zostać wzmocniona współpraca w zakresie społecznogospodarczym. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Szczegóły: http://www.sn-pl.eu.

Czerwcowe terminy w programie Europa dla Obywateli.: Działanie 1 Aktywni obywatele dla Europy, Poddziałanie 2.1
Projekty obywatelskie: Celem tego poddziałania jest zbadanie innowacyjnych metodologii i strategii zachęcania
obywateli do aktywnego udziału w działaniach na poziomie europejskim oraz stymulowania dialogu pomiędzy
obywatelami i instytucjami Europy. Działanie 1 Aktywni obywatele dla Europy, Poddziałanie 2.2 Środki wsparcia:
Poddziałanie 2.2 stanowi narzędzie na rzecz promowania projektów z zakresu partnerstwa miast. Wspiera wymianę
doświadczeń, specjalistycznej wiedzy i dobrych praktyk, a także działania, które mogą prowadzić do nawiązania
trwałego partnerstwa i ustanowienia trwałej współpracy między samorządami. Działanie 4 Aktywna pamięć
europejska: W ramach Działania 4 finansowane są projekty upamiętniające miejsca, archiwa i ofiary reżimów
stalinowskiego i nazistowskiego. Inicjatywy prowadzone w ramach tego działania powinny umożliwiać spotkania i
dyskusje międzypokoleniowe, po to by młodzi Europejczycy potrafili pielęgnować pamięć o historii i czerpać z niej
naukę na przyszłość. Termin składania wniosków: 1 czerwca 2013. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/863080.html.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza
konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_11_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet V „Dobre
rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.
Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi w oparciu o model współpracy opracowany w projekcie pt. „Model współpracy
administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”
zrealizowanym w ramach Poddziałania 5.4.1 PO KL. Naboru wniosków do 3 czerwca 2013 roku. Szczegóły:
http://www.kapitalludzki.gov.pl/.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza
konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_8_2012 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddziałanie
5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” poprzez:
 wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego,
 usprawnienie funkcjonowania organizacji partnerów społecznych, m.in. poprzez tworzenie programów
rozwoju organizacji, poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, tworzenie i wdrażanie
programów podnoszących kwalifikacje eksperckie,
 wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania
polityk publicznych, w tym dokonywanych drogą elektroniczną.
Wnioski będą przyjmowane od dnia 28 grudnia 2012 r. do wyczerpania alokacji, przy czym DWF poinformuje
z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl o planowanej dacie
zamknięcia/zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem. Szczegóły:
http://www.kapitalludzki.gov.pl.
Fundacje Bankowe
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 konkursach:
 "Bank Dziecięcych Uśmiechów" - dedykowany dzieciom z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych. (I edycja –
nabór wniosków od 25 lutego do 19 marca 2013 roku, II edycja – nabór wniosków od 16 września
do 9 października 2013 roku)
 "Bank Ambitnej Młodzieży" - dedykowany młodzieży, która chce się angażować w inicjatywy edukacyjne,
obywatelskie, kulturowe. (nabór ciągły)
Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.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.
Szczegóły: http://www.pekao.com.pl.
Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje wiele programów,
m.in. Na dobry początek, Młody Obywatel, Stypendia Pomostowe. Więcej na:
http://www.fundacja-steczkowskiego.pl.
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 informacji na stronie: http://www.bgz.pl.
Fundacja BNP Paribas. Fundacja realizuje własne projekty, oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy
innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi. Pomagając potrzebującym zawsze szukamy
sojuszników – lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców. „To bardzo ważne, aby umacniać lokalne więzi
i przekonywać ludzi do działania. Ich zaangażowanie i udział w rozwiązywaniu ważnych kwestii przyczyni
się w przyszłości do zwiększenia zainteresowania życiem lokalnym i co za tym idzie samodzielną inicjatywą
do rozwiązywania problemów.” - Mariusz Tomkiewicz, członek Zarządu Fundacji BNP Paribas. Więcej informacji
na stronie: http://www.bnpparibas.pl.
Dotacje Fundacji Kronenberga (Fundacja Bankowa Citi Handlowy). Granty dla organizacji pozarządowych na projekty
z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej. Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w dwóch obszarach
tematycznych:
 edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość
artystyczna dzieci i młodzieży
 rozwój lokalny: polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości
Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie
pracowni edukacyjnych. Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej
województw). O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki
samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Najbliższe terminy składania wniosków
są następujące:
 Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym
jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach:
o - od 1 do 25 marca 2012 - decyzja 18 maja 2012
o - od 3 do 30 września 2012 - decyzja 23 listopada 2012
o - od 1 do 28 marca 2013 - decyzja 23 maja 2013
o - od 9 do 30 września 2013 - decyzja 21 listopada 2013
 Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno
województwo można składać w następujących terminach:
o - od 7 do 27 maja 2012 - decyzja 6 lipca 2012
o - od 26 listopada do 20 grudnia 2012 - decyzja 14 lutego 2013
o - od 3 do 27 czerwca 2013 - decyzja 2 września 2013

Szczegóły oraz źródło: http://www.citibank.pl.
Pozostali Grantodawcy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - ogłosiła drugi nabór
w ramach Funduszu. Otwarty jest dla wniosków składanych w ramach Działania Mobilność Studentów i Pracowników
Uczelni – wspierających wymiany studentów i pracowników między instytucjami szkolnictwa wyższego z Polski
i Państw–Darczyńców. Termin składania ofert do 30 kwietnia 2013 r. Źródło i szczegóły http://www.eog.gov.pl.
Fundacja Wspomagania Wsi - Pożyteczne wakacje. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży,
spędzenia części wakacji w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych. Konkurs dla organizacji, które
przygotują projekty zajęć w czasie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Pokaż co masz na strychu - wystawa staroci”.Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2013 r. Szczegóły: http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/.
Rusza program dotacyjny, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii społecznoedukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Celem programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych
i świadomych postaw wobec języka, budowanie kompetencji językowej poprzez popularyzację wiedzy o języku
polskim oraz doskonalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną. W ramach programu „Ojczysty – dodaj do
ulubionych” rozpatrywane będą projekty edukacyjno-animacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, których
tematem przewodnim są zagadnienia dotyczące języka polskiego oraz budowania kompetencji językowej
i komunikacyjnej. Projekty mogą być kierowane do wszelkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
młodzieży i seniorów. Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.
Wnioski można składać w siedzibie Narodowego Centrum Kultury do dnia 17 maja 2013r. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/866053.html.
Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie
trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wysokość dofinansowania jednego
projektu wynosi od 5 tys. do 40 tys. franków szwajcarskich. Nabór Wniosków będzie trwał do 29 maja 2013 r. Źródło:
http://wiadomosci.ngo.pl i szczegóły: http://www.swissgrant.pl.
Nabór wniosków do Programu Pajacyk PAH! Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe
do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w ramach programu
PAJACYK. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.
Wnioski można nadsyłać do dnia 10 lipca 2013 do biura Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/866524.html.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty. Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy
Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania:
 współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)
 współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
 edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
 wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
 współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km
od granicy)
 promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku
niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko
w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może
obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy. Terminy składania wniosków: 1 marca 2013 (termin upłynął),
1 czerwca 2013, 1 września 2013, 1 grudnia 2013. Źródło oraz szczegóły:
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000866.
Dotacje Fundacji Konrada Adenauera. 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. Dotacje nie będą
przyznawane na bliżej niesprecyzowaną działalność, infrastrukturę biura, cele charytatywne. O dotacje mogą ubiegać
się organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. Termin składania wniosków: do 30 sierpnia roku poprzedzającego
projekt. Więcej informacji na stronie: http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/webseite_id-3417/index.htm.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Standardowe Granty. Celem Funduszu jest wspierania współpracy
z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania:
 współpraca kulturalna (n.p. festiwale , publikacje)
 współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania)
 edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie)
 wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
 współpraca transgraniczna (n.p. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km
od granicy)
 promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów wyszehradzkich. Fundusz nie może
rozpatrywać projektów, w których - prócz kraju wnioskodawcy - organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch
innych krajów Grupy. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż dwanaście miesięcy. Terminy
nadsyłania wniosków: 15 marca 2013 r. (termin upłynął) i 15 września 2013 r. Źródło oraz szczegóły:
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000871.
Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania. Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) została
powołana przez Radę Europy w celu udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym. EYF
udziela wsparcia finansowego następującym rodzajom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje
pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki
i działań realizowanych przez Radę Europy:
 działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
 działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie;
 działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza
poprzez wspieranie wymiany informacji;
 działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych
i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
 studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą.
Termin: 1 październik. Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000094.
RITA Program Przemiany w Regionie. Program wspiera projekty służące dzieleniu się polskimi doświadczeniami
w zakresie demokratycznych i systemowych przemian oraz projekty służące kształtowaniu nowych liderów i elit
zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Program
wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej
(Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan) polskim
doświadczeniem w zakresie demokratycznych i systemowych przemian oraz projekty służące kształtowaniu nowych
liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Termin składania wniosków w edycji jesiennej 15 października 2013 r. Źródło oraz szczegóły:
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000868.
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.
Program dotacyjny "Dla Białorusi Для Беларусі". Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do składania wniosków
w ramach programu dotacyjnego "Dla Białorusi Для Беларусі". Celem programu jest wspieranie inicjatyw
obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian
na Białorusi. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu około 3 miesięcy. Dotacje przyznawane
są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 euro. Dotacje udzielane są na następujące przedsięwzięcia:
 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 społecznościowych.
Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać też
inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu. Źródło oraz
szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl.
Pozostałe informacje
 Więcej informacji na temat innych możliwości pozyskania środków na działania można znaleźć również
na stronie: http://fundusze.ngo.pl/.
 Programy Stypendialne, Staże oraz Granty i Konkursy również dla organizacji pozarządowych:
http://www.eurodesk.pl/.
 Programy dotacyjne Fundacji im. Stefana Batorego: http://www.batory.org.pl.

Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
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