Konkursy i dotacje 1/marzec 2014
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info Tam dowiesz się co aktualnie dzieje się w Sieci oraz
na jakie wydarzenia zapraszają Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze.
Dane teleadresowe Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych znajdziesz tutaj:
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
Dołącz do nas na facebooku

Konkursy – Gmina Wrocław
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Zawody sportowo –
rekreacyjne „Rzuty przez Odrę” na terenie Wrocławia w 2014 roku. Celem jest wzbogacenie oferty sportoworekreacyjnej Wrocławia poprzez organizację międzynarodowych zawodów. Termin składania ofert: 18.04.2014 r.,
godz. 12.00. Więcej.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Działania w zakresie ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu – II edycja. Celem jest poprawa wizerunku Wrocławia
poprzez zachowanie oraz przywrócenia do stanu świetności substancji zabytkowej Miasta. Termin składania ofert:
16.04.2014 r., godz. 12.00. Więcej.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Szukamy talentów na The
World Games – Wrocław 2014. Celem jest Propagowanie idei powszechnej aktywności fizycznej. Propagowanie
wiedzy o sportach świata (dyscyplinach, które nie są reprezentowane na igrzyskach olimpijskich) we wrocławskich
szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wybranych w uzgodnieniu z Departamentem
Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Propagowanie idei Fair Play. Współpraca z federacjami i klubami sportów
świata. Organizacja i przeprowadzenie rozgrywek sportów świata. Organizacja i przeprowadzenie imprez sportoworekreacyjnych pn. „The World Games 2017 – wiem wszystko!”. Organizacja i przeprowadzenie Młodzieżowych
Igrzysk Sportów Świata na Stadionie. Termin składania ofert: 11.04.2014 r., godz. 12.00. Więcej.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie i utrzymanie
zabytkowej linii tramwajowej we Wrocławiu w 2014 roku. Celem jest wzbogacenie oferty turystycznej Wrocławia.
Wzbogacenie infrastruktury technicznej poprzez wprowadzenie dodatkowego środka transportu. Ochrona taboru
komunikacji miejskiej. Termin składania ofert: 04.04.2014 r., godz. 12.00. Więcej.

Konkursy – Urząd Marszałkowski
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży
z terenu Dolnego Śląska”. Celem konkursu jest wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego
na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Termin naboru do
dnia 11 kwietnia 2014 r. Więcej.
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Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 r. Celem konkursu ofert jest
wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Termin naboru od dnia 19 marca 2013 r. do dnia 11 kwietnia 2014 r.
do godz. 16:00. Więcej.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację projektu pilotażowego dotyczącego wspierania
rozwoju młodzieży z wykorzystaniem wsparcia edukacyjnego”. Termin naboru ofert mija 11 kwietnia 2014r.
Więcej
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań związanych z promocją samorządności dla
młodzieży z terenu Dolnego Śląska”. Termin naboru ofert mija 11 kwietnia 2014r. Więcej
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań skierowanych do organizacji pracujących
z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska”. Termin naboru ofert mija 11 kwietnia 2014r. Więcej

Konkursy – Ministerialne
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy priorytet „Partnerstwo publiczno-społeczne”, którego
głównym celem jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej oraz wzmocnienie jej znaczenia jako
miejsca integracji. Nabór wniosków potrwa od 17 marca do 30 kwietnia 2014. Więcej.
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie w zakresie:
Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pn.: Piknik Integracyjny „Dni z Wojskiem Polskim” dla uczczenia 15.
rocznicy przystąpienia Polski do NATO i 10. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej. Oferty należy składać
do 27 marca 2014. Więcej.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 101 mln zł na budowę i utrzymanie miejsc opieki dla
najmłodszych dzieci. O środki z programu Maluch 2014 mogą starać się gminy, przedsiębiorcy i organizacje
pozarządowe. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Termin składania ofert upływa
2 kwietnia w przypadku modułu pierwszego i trzeciego. Więcej.
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego Programu
Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska 2014, który ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu
chóralistyki szkolnej przez dofinansowanie godzin lekcyjnych, organizacji działalności zespołów chóralnych oraz
opieki metodycznej nad chórami oraz pedagogami. Terminy składania wniosków: II nabór - 7.04.2014 r. Więcej.
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wolontariat polska pomoc
2014”. Celem zadania publicznego jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektodawców, którzy będą
realizować projekty wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy
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rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development
Assistance Committee, DAC) OECD i wskazanych jako kraj realizacji zadań wolontariackich. Oferty należy składać
do 11 kwietnia 2014. Więcej.
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych
w formie powierzenia oraz wspierania. Oferty należy składać do 16 kwietnia 2014. Więcej.
Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu
wspierania sportu młodzieżowego w roku 2014 oraz zaprasza do składania wniosków. Rodzaje zadania: szkolenie
indywidualne i grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach
międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowanie reprezentacji Polski do udziału
w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 2014.Wnioski można składać od 28 listopada 2013 roku
do 31 października 2014 roku. Więcej.

Konkursy – PEFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje wnioski o przystąpienie do realizacji
„Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na
terenie Polski” w 2014 r. Celem programu jest wsparcie dla organizowania w Polsce imprez sportowych o randze:
igrzysk olimpijskich i europejskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, promujących aktywność sportową
i integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Termin złożenia wniosków mija 31 marca 2014 r. Źródło i więcej
informacji.

Konkursy oraz Programy Unijne
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs zamknięty POKL/2.1.2/2014/S na składanie
wniosków o dofinansowanie projektów standardowych i projektów z komponentem ponadnarodowym
w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013. Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których celem jest wzmocnienie
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań
zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw. Termin składania wniosków: od 24 lutego
2014 r. do 31 marca 2014 r. do godz. 16:30 . Więcej.
Czwarta edycja konkursu „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”. Konkurs
skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które w ten sposób Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju chce zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata
2007-2013. Wnioski należy złożyć do 4 kwietnia 2014 r. Więcej.
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do IX edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana
Młodzieży" na rok 2014. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt
w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej i pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej, wraz z opiekunami. Wnioski
można składać do 18 kwietnia 2014. Więcej.
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Unia Europejska dąży do eliminowania nierówności oraz promowania równości między mężczyznami a kobietami
we wszystkich aspektach, w tym także w badaniach naukowych i innowacjach. Program „Horyzont 2020”
promuje równość płci poprzez wspieranie zmian strukturalnych w sposobie organizacji instytucji badawczych oraz
aspektu płci w treściach i programach działalności badawczej. Tego właśnie dotyczącą ogłoszone nabory wniosków.
Więcej.
Unijna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zaprasza do składania wniosków
w Programie Erasmus+: Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży:
międzynarodowa współpraca w zakresie wdrażania innowacyjnych polityk pod kierownictwem władz publicznych
wysokiego szczebla (EACEA/10/14, Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy). Wymagane
utworzenia partnerstwa obejmującego minimum cztery podmioty reprezentujące trzy kwalifikujące się kraje. Źródło
i więcej informacji.

Fundacje Bankowe
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga. Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra
publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom
non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA:
innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci
i młodzieży oraz II. ROZWÓJ LOKALNY: priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości.
Finansowane są w ramach wszystkich obszarów programowych takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia,
konkursy i olimpiady. Najbliższe terminy składania wniosków są następujące: do 15 kwietnia 2014, do 24 czerwca
2014, do 30 września 2014. Szczegóły: http://www.citibank.pl/.
Fundacja Banku Zachodniego WBK. Fundacja chce odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i aspiracje młodych ludzi,
dlatego stworzyła dwa specjalne programy grantowe, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do różnych
projektów celowych. Zapraszamy do udziału w konkursie: "Bank Ambitnej Młodzieży" - dedykowany młodzieży,
która chce się angażować w inicjatywy edukacyjne, obywatelskie, kulturowe. (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.
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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 regionówi rodzin dotkniętych ubóstwem;
 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym. Więcej.

Pozostali Grantodawcy
Fundacja Dobra Sieć zaprasza do konkursu „Pomysły do Potęgi” poszukiwane! Wycieczki, warsztaty, gry
planszowe, zabawy edukacyjne, quizy, gry terenowe i wiele innych – tak od dziś może wyglądać nauka matematyki!
Jeśli jesteś zwolennikiem edukacji przez zabawę, pasjonują cię nauki ścisłe i masz swój pomysł na niebanalne
i skuteczne uczenie matematyki, zgłoś się do konkursu grantowego „mPotęga”! Termin nadsyłania wniosków 9 maja 2014 r. Więcej.
Konkurs na projekty społeczne - Early Bird Prizes „Współpraca na rzecz zmiany społecznej” organizowanym przez
Ashokę, Zermatt Summit Foundation, FondationGuilé, DPD i Boehringer Ingelheim. Zgłaszając swój projekt przed 4
marca 2014 można wygrać dodatkowo jedną z dwóch nagród pieniężnych w wysokości 1,000€. Celem konkursu jest
zgromadzenie i upowszechnianie nowych form współpracy między partnerami społecznymi a biznesem, które
wybiegają poza tradycyjne wsparcie finansowe i darowizny rzeczowe przekazywane organizacjom społecznym.
Nabór wniosków trwa do 10 kwietnia 2014 r. Więcej.
Konkurs na projekty społeczne! "Współpraca na rzecz zmiany społecznej" ogłoszono konkurs na projekty
społeczne, które zawierają elementy innowacyjnej współpracy między organizacjami społecznymi, biznesem oraz
instytucjami publicznymi. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 40,000€ i zostaną
zaprezentowani 27 czerwca 2014 roku podczas uroczystego wydarzenia na prestiżowym Zermatt Summit. Celem
konkursu jest zgromadzenie i upowszechnianie nowych form współpracy między partnerami społecznymi
a biznesem, które wybiegają poza tradycyjne wsparcie finansowe i darowizny rzeczowe przekazywane organizacjom
społecznym. Do konkursu można zgłosić projekty już realizowane, w fazie pomysłu lub inkubacji. Projekty można
zgłaszać w m.in. w nst. kategoriach: nowe produkty i usługi odpowiadające na niezaspokojone potrzeby społeczne,
rozwiązania „last mile” dot. rozwiązań dla odbiorców z grup marginalizowanych (np. osoby z niepełnosprawnością,
seniorzy); tworzenie miejsc pracy i wspieranie polityki zatrudnienia, i inne. Wnioski można składać do 10 kwietnia
2014 roku. Źródło i szczegóły.
Konkurs dotacyjny "25 lat wolności" Fundacji Batorego. Jeszcze do 31 marca przyjmowane są zgłoszenia
do udziału w konkursie dotacyjnym Fundacji Batorego. Dotację można otrzymać na działania związane z 25.
rocznicą wydarzeń, które zapoczątkowały w Polsce i w innych krajach naszego regionu procesy demokratycznych
przemian. Więcej.
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - pełniąca rolę Operatora programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
(FSS) - ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym: Mobilność Studentów i Pracowników
Uczelni. FSS ustanowiony został w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG. Więcej.
Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej
programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając
wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują
komisje ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać
u realizatora danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się
z opisami przedsięwzięć Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo dane teleadresowe realizatorów.
http://www.pafw.pl/.
Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie
i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe
informacje: http://www.darserca.pl.
Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program wspiera organizacje pozarządowe dając
dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie
zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć
udział organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać
dotacje na oprogramowanie komputerowe firmy Microsofti sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach
zakupić antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand.
Więcej informacji na stronie:
www.technologie.org.pl.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian. Jeżeli są Państwo
nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne
przedstawienie teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują
ją odwiedzić, zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej? Albo marzy się Państwu zaangażowanie młodzieży
we wspólny polsko-niemiecki projekt ekologiczny? PNWM jako taka nie organizuje spotkań młodzieży, ale
umożliwia ich realizację. Wiele spotkań dochodzi do skutku dzięki naszym dotacjom. Szczegóły dotyczące składania
wniosków w PNWM znajdą pod stroną internetową: http://www.pnwm.org.
Fundacja Polska Miedź. Dotacje. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest wypełnienie
i złożenie w biurze Fundacji formularza "Wniosku o udzielenie darowizny". Do wniosku należy załączyć ponadto:
szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju
pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie
dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny
dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu
z właściwego rejestru sądowego. Szczegóły: http://www.kghm.pl.
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
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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/.

Przygotowała:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319
53-661 Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl
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