
 

Dotacje, Granty i Konkursy 24/grudzień 
 
Gmina Wrocław 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Pomoc psychospołeczna  
i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej.  Ograniczenie zdrowotnych i społecznych 
następstw przemocy w rodzinie poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej. Wnioski 
można składać do 7 stycznia 2014r.  Więcej   
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Koordynacja i realizacja 
programów profilaktyki uzależnień we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem jest Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności, asertywnego zachowania i motywowanie do świadomego wyboru życia wolnego od nałogów  
u uczniów wrocławskich szkół poprzez realizację programów profilaktyki uzależnień. Wnioski można składać  
do 7 stycznia 2014r.  Więcej  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Kalejdoskop Kultur 2014. Celem 
jest : Edukacja do otwartości i szacunku wobec osób reprezentujących odmienność kulturową, narodowościową  
i etniczną. Rozpowszechnienie idei wielokulturowości Wrocławia i Dolnego Śląska. Integracja wrocławskich  
i dolnośląskich mniejszości oraz organizacji pozarządowych mniejszości oraz działających na ich rzecz. Wnioski można 
składać do 13 stycznia 2014r. Więcej   
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie poradnictwa dla 
osób zagrożonych zakażeniem i zakażonych HIV oraz udzielanie wsparcia osobom chorym na AIDS, ich rodzinom  
i opiekunom.  Celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej mieszkańców Wrocławia w zakresie 
zagrożeń zdrowotnych i społecznych wynikających z ryzykownych zachowań. Pomoc osobom zakażonym wirusem HIV 
i chorym na AIDS, ich rodzinom oraz opiekunom poprzez zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego oraz 
udzielanie wsparcia psychicznego. Wnioski można składać do 13 stycznia 2014r.  Więcej  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.  Promowanie abstynencji  
i aktywizacji społecznej poprzez wsparcie działalności Klubów Abstynenta. Celem jest promowanie abstynencji oraz 
wspieranie życia w trzeźwości. Wnioski można składać do 13 stycznia 2014r. Więcej   
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Ograniczanie szkód zdrowotnych 
i społecznych wśród osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków. Celem jest Ograniczenie 
negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków przez osoby eksperymentujące i uzależnione 
poprzez realizację działań środowiskowych, programów klubowych oraz programów niskoprogowych. Wnioski można 
składać do 13 stycznia 2014r. Więcej   
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie edukacji, 
prowadzenie poradnictwo oraz działań środowiskowych dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich 
rodzin. Ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków przez osoby 
uzależnione i eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi. Pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, 
uzależnionym i ich rodzinom, poprzez zapewnienie dostępu do informacji oraz poradnictwa specjalistycznego. 
Wnioski można składać do 13 stycznia 2014r. Więcej   
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Szkolenie w boksie w 2014 roku.  
Celem jest podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników przez dzieci i młodzież w boksie 
umożliwiające im przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Wnioski można składać do 13 stycznia 2014r.  
Więcej   

http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1697,131220131402.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1698,131220131403.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1727,201220131410.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1726,201220131409.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1725,201220131408.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1724,201220131407.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1723,201220131406.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1722,201220131405.html


Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Międzynarodowy turniej 
szermierczy dla dzieci do lat 15 w 2014 roku.  Celem jest wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez 
ogólnopolski  imprezy sportowe skierowane do szerokiej grupy uczestnikow i widzow. Wnioski można składać do 13 
stycznia 2014r.  Więcej 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Realizacja programu promocji 
zdrowia oraz wsparcia osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego. oraz kształtowanie postaw i zachowań 
sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowotnym. Celem jest 
udzielanie wsparcia oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, 
szczególnie u osób leczonych w oddziałach onkologicznych. Promowanie i rozwijanie wolontariatu wspierającego 
opiekę chorych onkologicznie. Wnioski można składać do 13 stycznia 2014r. Więcej  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie dziennego domu 
pomocy dla osób starszych z deficytem pamięci. Celem jest Zapewnienie opieki osobom starszym, dotkniętym 
deficytem pamięci, poprawa jakości ich życia, przeciwdziałanie uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej, umożliwienie 
spędzania czasu wolnego wśród rówieśników, umożliwienie wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami, 
wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń wynikających z wieku a także przeciwdziałanie instytucjonalizacji 
utrzymując osoby starsze w ich naturalnym środowisku poprzez zapewnienie podstawowych usług i opieki. Wnioski 
można składać do 15 stycznia 2014r. Więcej  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
dla dzieci i młodzieży.  Celem jest popularyzacja osiągnięć nauki/kultury/wolontariatu dla dzieci i młodzieży z 
placówek, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych m.in. poprzez ich uczestnictwo w 
zajęciach dodatkowych. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, rozwijanie kreatywności, zainteresowań i 
uzdolnień dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 30 stycznia 2014r. Więcej  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.  Działania w zakresie ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu. Celem jest poprawa wizerunku Wrocławia poprzez 
zachowanie oraz przywrócenie do stanu świetności substancji zabytkowej Miasta. Wnioski można składać do 3 lutego 
2014r. Więcej  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.  Kampania edukacyjna „Moje 
Miasto – Czyste Miasto”. Poprawa stanu porządkowego Miasta poprzez zmianę zachowań mieszkańców i 
uświadomienie osobistej odpowiedzialności czystość Wrocławia. Wnioski można składać do 26 lutego 2014 r. Więcej  
 
Urząd Marszałkowski 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku oraz powołania Komisji Konkursowej 
do oceny merytorycznej ofert. Wnioski można składać do 17 stycznia 2014 r.   Więcej 

 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza 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 2014 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny 
merytorycznej ofert. Wnioski można składać do 17 stycznia 2014 r.   Więcej 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wyłonienia najlepszej organizacji pozarządowej działającej w obszarze aktywności obywatelskiej oraz powołania 
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert. Wnioski można składać do 17 stycznia 2014 r.   Więcej 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2014 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert. 
Wnioski można składać do 7 stycznia 2014 r.   Więcej  

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1721,201220131404.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1730,201220131411.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1780,311220131415.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1769,301220131412.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1770,301220131413.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/1771,301220131414.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/aktualne-konkursy-wydzialu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-wsparcia-dzialan-na-rzecz-rozwoj-5/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/aktualne-konkursy-wydzialu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-wsparcia-wkladow-wlasnych-organ-6/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/aktualne-konkursy-wydzialu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-wylonienia-najlepszej-organizacj/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/aktualne-konkursy-wydzialu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-wsparcia-organizacji-pozarzadowyc/


organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2014 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do 
oceny merytorycznej ofert.  Więcej  
 
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 Spraw Wewnętrznych (Operator programu) ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy 
norweskich. Wsparcie można otrzymać w ramach Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka  
z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup 
przestępczych". Nabór wniosków trwa do 8 stycznia 2014. Więcej.   
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2014: Wydarzenia artystyczne 
(Muzyka, Teatr i Taniec, Sztuki wizualne, Film, Promocja kultury polskiej za granicą), Kolekcje (Narodowe kolekcje 
sztuki współczesnej, Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, Zamówienia kompozytorskie, Kolekcje muzealne), 
Promocja literatury i czytelnictwa (Literatura, Promocja czytelnictwa, Czasopisma), Edukacja (Edukacja kulturalna, 
Edukacja artystyczna, Edukacja medialna i informacyjna), Obserwatorium kultury, Dziedzictwo kulturowe (Ochrona 
zabytków, Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Ochrona 
zabytków archeologicznych, Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego), Rozwój infrastruktury kultury 
(Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Infrastruktura domów kultury). W przypadku 
Programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków”, I nabór wniosków będzie trwał do dnia 31 
października 2013 r., II nabór - do dnia 31 marca 2014 r. W przypadku pozostałych programów/priorytetów, I nabór 
wniosków będzie trwał do dnia 30 listopada 2013 r., II nabór - do dnia 31 marca 2014 r. Więcej. 
 
Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, 
przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowychw kategoriach juniorów  
i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 
2014. Planowany nabór wniosków 2014 r. Więcej.   
 
Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs ofert na dofinansowanie w 2014 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania 
negatywnych zjawisk w sporcie ze środków pochodzących z budżetu państwa. Oferty należy składać do 12 stycznia 
2014. Więcej  
  
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu 
państwa - zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Oferty należy składać do 15 stycznia 2014. Więcej  
 
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 zadań z zakresu rozwijania 
sportu dzieci i młodzieży realizowanych w ramach projektów: „Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci  
i młodzieży” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Oferty należy składać do 20 
stycznia 2014. Więcej  
 
Konkursy oraz Programy Unijne 
 
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 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/aktualne-konkursy-wydzialu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-organizacji-dolnoslaskich-targ/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11373,Norway-Grants-2009-2014.html
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014.php
http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-rok/1187,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-ze-.html
http://www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/bezpieczenstwo-imprez/2013-rok/1210,Konkurs-ofert-na-dofinansowanie-w-2014-r-ogolnopolskiego-projektu-na-rzecz-popra.html
http://www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2013-rok/1212,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2014-roku-zadan-z-zakresu-upowszechniania-sportu-roz.html
http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2013-rok/1213,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2014-roku-zadan-z-zakresu-rozwijania-sportu-.html


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: Więcej. 
 
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. 
Więcej. 
 
Fundacja BGŻ. Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania 
publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. W szczególności, Fundacja została powołana 
w celu: 

 prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw  
w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia; 

 wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa,  
w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnegoi zawodowego utalentowanej 

http://www.kapitalludzki.gov.pl/
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art786,konkurs-otwarty-nr-dwf_5-5-2_8_2012-pt-wzmocnienie-uczestnikow-dialogu-spolecznego.html
http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html
http://fundacja.bzwbk.pl/fundacja/o-fundacji.html
http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/
http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/


młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionówi rodzin dotkniętych ubóstwem; 

 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym.  
Więcej. 
 
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. 
 
Pozostali Grantodawcy 
 
Program Obywatele dla Demokracji. Fundacja im. Stefana Batorego opublikowała informacje  
o zasadach ubiegania się o dotacje na projekty tematyczne (partycypacja obywatelska, kontrola obywatelska, 
zwalczanie dyskryminacji, wykluczenia społeczne, dzieci i młodzież – wnioski w I terminie można składać do 15 
października 2013, kolejne edycje przyjmowane będą w terminach: 1 marca – 15 kwietnia 2014 oraz 1 września – 15 
października 2014), systemowe (otoczenie prawne, misja i standardy, informacja i komunikacja, źródła finansowania, 
problemy „branżowe” – wnioski można składać od 16 października do 15 listopada 2013) i współpracę dwustronną 
(dotacje na nawiązywanie i wzmocnienie współpracy służącej wymianie wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych 
praktyk między polskimi organizacjami pozarządowymi i podmiotami z Norwegii, Lichtensteinu i Islandii - wnioski 
można składać na bieżąco do 1 września 2014 – na poszukiwanie partnerów i przygotowanie dwustronnych 
projektów partnerskich, oraz w okresie od 3 lutego 2014 do 1 grudnia 2015 – na rozszerzenie lub wzmocnienia 
współpracy) 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. Więcej. 
 
Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej 
programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając 
wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje 
ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora 
danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami 
przedsięwzięć Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo dane teleadresowe realizatorów. http://www.pafw.pl/. 
 
Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie  
i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe informacje: 
http://www.darserca.pl. 
 
Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp 
do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną 
cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć udział 
organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać dotacje 
na oprogramowanie komputerowe firmy Microsofti sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach zakupić 
antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand.  Więcej informacji na stronie: www.technologie.org.pl. 
 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian. Jeżeli są Państwo 
nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne przedstawienie 
teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują ją odwiedzić, 
zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej? Albo marzy się Państwu zaangażowanie młodzieży we wspólny 
polsko-niemiecki projekt ekologiczny? PNWM jako taka nie organizuje spotkań młodzieży, ale umożliwia ich realizację. 
Wiele spotkań dochodzi do skutku dzięki naszym dotacjom. Szczegóły dotyczące składania wniosków w PNWM znajdą 
pod stroną internetową: http://www.pnwm.org. 
 
Fundacja Polska Miedź. Dotacje. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest wypełnienie 
i złożenie w biurze Fundacji formularza "Wniosku o udzielenie darowizny". Do wniosku należy załączyć ponadto: 
szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju 
pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie 

http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html
http://www.bnpparibas.pl/o-banku/fundacja/jak-dzialamy.htm
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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


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 
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. 319, 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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