
 
Dotacje, Granty i Konkursy 18/sierpień 

 
Gmina Wrocław 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie Wrocławia. Celem realizacji zadania jest podniesienie 
jakości świadczenia usług opiekuńczych mieszkańcom Wrocławia w miejscu ich zamieszkania, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przedstawionymi warunkami konkursu. Wnioski można składać do 
10 września 2013r. Źródło: http://bip.um.wroc.bip-e.pl/. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Festiwal Sportów Walki w 2013r. 
Celem realizacji zadania jest wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez festiwal sportów walki skierowany do 
wrocławskich dzieci i młodzieży szkolnej. Wnioski można składać do 17 września 2013r. Źródło: 
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/. 
 
Urząd Marszałkowski 
 
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 
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014  
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym  
o dofinansowanie projektów. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu: rewitalizacja, 
konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz  
z otoczeniem; budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na 
społeczno-ekonomiczny rozwój regionu; konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów 
piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych; rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie 
kultury, w tym: digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, 
archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury. Nabór 
projektów odbywa się do 16 września 2013r. (termin wydłużony do 30 września) Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/885356.html. 
 
Konkursy oraz Programy Unijne 
 
Konkurs UE: Europejska sieć krajowych organizacji zajmujących się alfabetyzacją. Komisja Europejska (Dyrekcji 
Generalnej ds. Edukacji i Kultury) zaprasza do składania wniosków w konkursie, którego celem jest stworzenie 
europejskiej sieci działającej na rzecz podnoszenia świadomości, gromadzenia i analizowania informacji w zakresie 
alfabetyzacji oraz wymiany rozwiązań programowych, dobrych praktyk, obiecujących kampanii oraz inicjatyw 
propagujących umiejętność czytania i pisania. Wnioski można składać do 29 sierpnia 2013r. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/875499.html. 
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Konkurs UE: Partnerstwa młodzieżowe. Konkursie organizowanym przez unijną Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego w ramach Działania 4.6 Partnerstwa w Programie „Młodzież w działaniu”. Celem 
konkursu jest wsparcie partnerstw z regionalnymi lub lokalnymi organami publicznymi lub innymi zainteresowanymi 
stronami zaangażowanymi w sektor młodzieży na szczeblu europejskim, w celu opracowania długoterminowych 
projektów  łączących różne działania programu „Młodzież w działaniu”. Projekt musi obejmować działania 
nienastawione na zysk oraz dotyczyć problematyki młodzieży i edukacji poza formalnej. W ramach niniejszego 
zaproszenia za kwalifikujące uważa się następujące działania: międzypaństwowe wymiany młodzieży, krajowe lub 
międzypaństwowe inicjatywy młodzieżowe, europejski wolontariat, szkolenia i tworzenie sieci kontaktów. Wnioski 
można składać do 5 września 2013r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/888092.html. 
 
Konkurs UE: Eko-innowacje. Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcia, które mają na celu zapobieganie 
lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko lub które przyczyniają się do optymalnego wykorzystania 
zasobów. Konkurs organizowany jest w ramach programu CIP-EIP - Programu ramowego na rzecz konkurencyjności  
i innowacji, Programu Szczegółowego na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji. Informacje o naborze wniosków 
dostępne są w języku angielskim. Wnioski można składać do 5 września 2013r. Źródło: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/896337.html. 
 
Konkurs UE: Wsparcie na rzecz mobilności osób pracujących z młodzieżą. Celem ogłoszonego przez Agencję 
Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie 
mobilności i wymiany osób pracujących z młodzieżą w celu promowania nabywania nowych umiejętności  
i kompetencji, aby wzbogacić ich profil jako osób pracujących z młodzieżą. Cele zaproszenia do składania wniosków: 
dać szansę osobom pracującym z młodzieżą doświadczenia innej rzeczywistości na polu zawodowym w innym kraju, 
umożliwić lepsze zrozumienie europejskiego wymiaru pracy z młodzieżą, zwiększyć kompetencje zawodowe, 
międzykulturowe i językowe osób pracujących z młodzieżą, promować wymianę doświadczeń i podejść do pracy  
z młodzieżą oraz edukacji poza formalnej w Europie, przyczynić się do tworzenia silniejszych, wyższej jakości 
partnerstw pomiędzy organizacjami młodzieżowymi w całej Europie, wzmocnić jakość i rolę pracy z młodzieżą  
w Europie. Wnioski można składać do 10 września 2013r. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/888088.html. 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy norweskich. 
Wsparcie można otrzymać w ramach Funduszu Małych Grantów w programie "Przeciwdziałanie przemocy  
w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. Fundusz Małych Grantów przeznaczony jest na dofinansowanie projektów, 
których głównym celem jest: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie lub zmniejszenie zjawiska przemocy  
ze względu na płeć. Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym wskazuje jeden z dwóch powyższych celów. W ramach 
wskazanych celów wspierane będą działania w następujących obszarach: a) Rozwój działań profilaktycznych i wsparcie 
infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i lokalnym (cel ogólny  
nr 1) oraz b) Wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze względu 
na płeć (cel ogólny nr 2). Nabór potrwa do 16 września 2013r. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/891908.html. 
 
Przeciwdziałanie dyskryminacji w Republice Mołodowy. Delegacji Komisji Europejskiej w Republice Mołdowy 
zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie w ramach Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Demokracji i Praw Człowieka oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Priorytetem jest 
przeciwdziałanie dyskryminacji najbardziej zagrożonych grup w społeczeństwie mołdawskim. Aplikować mogą 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego z Mołdowy, krajów Unii Europejskiego i EOG. Informacje o naborze 
wniosków dostępne są tylko w języku angielskim. Wnioski można składać do 20 września 2013r. Źródło oraz 
szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/906246.html. 
 
Konkurs UE: Ochrona dzieci, młodzieży i kobiet przed przemocą. Trwa nabór wniosków w Programie Zapobieganie  
i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka - DAPHNE III (2007–2013). Cel 
programu DAPHNE III to ochrona dzieci, młodzieży i kobiet przed przemocą oraz osiągnięcie wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej. Dotacje przyznawane są na projekty ponadnarodowe wspierające 
działania UE. Informacje o naborze dostępne są tylko w języku angielskim. Wnioski można składać do 30 października 
2013r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/905866.html. 
 
Konkurs UE: Wsparcie europejskich organizacji działających na rzecz równości. Trwa nabór wniosków w unijnym 
Programie PROGRESS na wsparcie działań europejskich organizacji pozarządowych. Wnioskodawcami mogą być 
wyłącznie niezależne organizacje pozarządowe o charakterze non-profit działające w Europie oraz mające siedzibę w 
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jednym z krajów uczestniczących w programie. Program PROGRESS i działania podejmowane w jego ramach zakładają 
włączanie problematyki równouprawnienia płci do wszystkich dziedzin polityki UE i koncentruje się na pięciu 
obszarach: zatrudnienie; ochrona socjalna i integracja społeczna; warunki pracy; różnorodność i walka  
 dyskryminacją oraz równość płci. Informacje o naborze dostępne są tylko w języku angielskim. Wnioski można 
składać do 1 października 2013r. Źródło orasz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/905381.html.  
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 ogłasza konkurs zamknięty nr: I/9.1.1/A/13 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, obejmujące: 

 tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) 

 wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) 
Dofinansowanie mogą uzyskać jedynie projekty realizowane przez organy prowadzące przedszkole/inną formę 
wychowania przedszkolnego, jako liderów lub partnerów projektu, którzy są zobowiązani przedstawić deklarację 
zapewnienia funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 
równy z okresem realizacji projektu. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 02.09.2013 r. do 
02.10.2013r. Szczegóły: http://efs.dolnyslask.pl/. 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 ogłasza konkurs zamknięty nr: II/9.1.1/B/13 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej: 

 tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) 

 wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) 
Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie projekty planowane do realizacji na obszarach wiejskich. Dofinansowanie 
mogą uzyskać jedynie projekty realizowane przez organy prowadzące przedszkole/inną formę wychowania 
przedszkolnego, jako liderów lub partnerów projektu, którzy są zobowiązani przedstawić deklarację zapewnienia 
funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem 
realizacji projektu. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 02.09.2013 r. do 02.10.2013r. Szczegóły: 
http://efs.dolnyslask.pl/. 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza 
konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_12_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego 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 zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu 
obywatelskiego oraz partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk 
publicznych, poprzez wzmocnienie potencjału Wojewódzkich/ Powiatowych/Gminnych Rad Działalności Pożytku 
Publicznego. Wnioski będą przyjmowane od dnia 26 sierpnia 2013 r. do dnia 4 października 2013r. Szczegóły: 
www.kapitalludzki.gov.pl. 
 
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej do Spraw Wewnętrznych ogłosiła konkurs w ramach Europejskiego 
Funduszu Powrotów Imigrantów - EFPI (działanie "Community Actions" 2013). Celem ogólnym Funduszu jest 
wspieranie wysiłków podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do usprawnienia zarządzania 
powrotami imigrantów we wszystkich jego wymiarach poprzez stosowanie koncepcji zintegrowanego zarządzania. 
Cele szczegółowe Funduszu: wprowadzenie i usprawnienie organizacji oraz realizacji zintegrowanego zarządzania 
powrotem imigrantów przez państwa członkowskie, wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi  
w ramach zintegrowanego zarządzania powrotami imigrantów i wprowadzeniem go w życie, promowanie 
skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w kwestii powrotów imigrantów zgodnie z rozwojem polityki  
w tej dziedzinie. Nabór wniosków trwa do 4 października 2013r. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/899428.html. 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 wznawia konkurs otwarty nr: I/9.5/A/13 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 
„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, obejmujące: Projekty skierowane do obszarów wiejskich 
realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2. Wnioski  
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o dofinansowanie projektu można ponownie składać od 02.09.2013 r. do 31.12.2013r. (możliwy wcześniejszy termin 
zamknięcia lub zawieszenia konkursu). Szczegóły: http://efs.dolnyslask.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: www.kapitalludzki.gov.pl. 
 
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 społeczno-
gospodarczym. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Szczegóły: http://www.sn-pl.eu. 
 
Fundacje Bankowe 
 
Na dobry początek. Granty dla projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich. Fundacja Banku Gospodarstwa 
Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza szóstą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!"  
o dofinansowanie projektów edukacyjnych. W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach: 

 Ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej) - nowatorskie projekty w zakresie 
stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 2-5 lat mieszkających na wsiach i w miejscowości  
do 20 tys. mieszkańców, które są objęte już edukacją. 

 Ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nie uczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) - projekty mające 
na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-4 lata) 
zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w edukacji 
przedszkolnej.  

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem, przygotować projekt, wypełnić formularz wniosku 
wraz z budżetem, a następnie dostarczyć wydrukowany w 3 egzemplarzach do 10 września 2013 r. na adres Fundacji 
im. J.K. Steczkowskiego. Szczegóły: http://www.fundacja-steczkowskiego.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 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 

http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=94&tx_ttnews%5btt_news%5d=1409&cHash=ccd5d9b8f5be3de939a25ab4f51b8d2a
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http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html
http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek%21/Edycja_2013-2014/dokumenty_programowe/
http://fundacja.bzwbk.pl/fundacja/o-fundacji.html
http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/


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 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 
 
Dotacje Fundacji Konrada Adenauera. Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie 

http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/
http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html
http://www.bnpparibas.pl/o-banku/fundacja/jak-dzialamy.htm
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm


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 - 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 (termin upłynął), 1 września 2013, 1 grudnia 2013. Źródło oraz szczegóły: 
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000866. 
 
Sieć FARE - Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie koordynuje działania przeciwko rasizmowi na i dokoła 
stadionów piłkarskich w Europie. FARE oferuje niewielkie dofinansowanie dla inicjatyw lokalnych organizowanych 
podczas europejskiego Tygodnia w Akcji przez kluby kibica, organizacje mniejszości etnicznych/emigrantów, 
uchodźców, amatorskie kluby piłki nożnej, grupy występujące przeciwko dyskryminacji, szkoły, grupy młodzieżowe. 
Działania, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach FARE to produkcja fanzinów, ulotek i plakatów, banerów 
i choreografii, organizacja dni społeczności lokalnej, specyficzne wydarzenia anty - dyskryminacyjne, takie jak mecze, 
turnieje i debaty. Termin składania wniosków: 9 września 2013r. Źródło oraz szczegóły: 
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000223. 
 
Zwyczajnie Aktywni - konkurs dla organizacji pacjentów. Sukces zawodowy dla każdego z nas znaczy coś innego, ale 
wszyscy chcemy mieć szansę go zrealizować. Dla chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne bycie zwyczajnie 
aktywnymi w pracy to już sukces. Aby wesprzeć ich w staraniach o realizację zawodowych planów powstał konkurs  
o grant „Zwyczajnie Aktywni”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu działań dla chorych, dzięki 
którym będzie możliwa ich aktywizacja zawodowa, która wpłynie na poprawę jakości ich życia i pomoże utrzymać 
dotychczasową zwyczajną aktywność w pracy. Projekty będzie oceniać Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli 
instytucji oraz organizacji (partnerów i patronów konkursu) związanych z działaniami na rzecz pacjentów, ale również 
mającymi wiedzę i przygotowanie, a nierzadko osobiste doświadczenie, w składaniu i ocenie wniosków grantowych. 
Projekty można zgłaszać od 10 czerwca do 10 września. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/890293.html. 
 
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 odległości 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. 
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Kultura – Interwencje - Narodowe Centrum Kultury. Wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury  
i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo 
w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej  
i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego. Dofinansowywane działania 
to m.in. organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów przeglądów, festiwali, wystaw (wraz  
z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych itd.), realizacja działań animacyjnych 
wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych itp. Terminy składania wniosków: 30 września 2013r. 
Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000529. 
 
Program Polska-Brandenburgia. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Brandenburgia 2007-2013 
informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach priorytetów I, II i III Programu. 

 Priorytet I. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska 

 Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki 

 Priorytet  III. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji 
Kompletny wniosek o dofinansowanie należy dostarczać do dnia 30 września 2013r. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/901152.html. 
 
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. 
 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 
2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest 
wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 
lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. O dotacje do 7 
000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej 
niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz 
nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 
10 października 2013r. Źródło: www.rownacszanse.pl . 
 
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. 
 
Program Obywatele dla Demokracji. Fundacja im. Stefana Batorego opublikowała informacje o zasadach ubiegania 
się o dotacje na projekty tematyczne, systemowe i współpracę dwustronną w ramach Programu 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. Wnioski w pierwszym konkursie przyjmowane będą od 1 września do 15 października 
2013. Szczegółowe wytyczne wraz z formularzami wniosków i podręcznikiem dostępne będą od 15 sierpnia. Źródło: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/896005.html. 
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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. 
 
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 

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
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/842153.html


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/. 
 
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  
http://www.dfop.org.pl 
 

  
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661 
Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl 
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 
Wrocław, tel./faks (71) 321 08 71, www.tratwa.org  
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