Konkursy i dotacje 8/listopad 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. Przygotowanie wigilii dla
najuboższych mieszkańców Wrocławia – 2014. Celem zadania jest przeciwdziałanie zjawisku niedostatku oraz
przyczynienie się do eliminacji poczucia osamotnienia i wykluczenia u grupy docelowej, a także stworzenie
możliwości uczestniczenia w tradycyjnym, świątecznym spotkaniu wigilijnym osobom bezdomnym przebywającym
na terenie Wrocławia oraz ubogim mieszkańcom Wrocławia. Termin składania ofert do dnia 25 listopada 2014
roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

Konkursy – 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. Aktualna
wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym)
w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 r.: Stan na 10 listopada 2014 r. - kwota 23 446 zł.
Szczegóły: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/.

Konkursy – Ministerialne
Konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości: Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Ministerstwo Sprawiedliwości
ogłosiło VII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Konkurs ma na celu: zapewnić pokrzywdzonym i członkom ich rodzin dostęp
do oferty świadczeń finansowanych z FPPoPP, zapewnić pomoc pokrzywdzonym w lokalizacjach i miejscowościach,
gdzie dotychczas nie była ona dostępna, w szczególności poprzez uruchomienie pomocy na terenach gmin wiejskich
oraz mniejszych ośrodków i jej świadczenie w punktach stałych oraz mobilnych, kontynuować rozwój dostępności
pomocy, który nastąpił w ramach poprzednich edycji konkursu. Termin składania wniosków to 21 listopada 2014 r.
Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/.
Konkurs MSZ: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił
konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”. Cele zadania
publicznego wynikają z priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz działań planowanych na 2015 r. Priorytety
MSZ w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz działania na 2015 r. obejmują m.in.: promocję sukcesu
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Polski regionalnej i lokalnej, promocję sukcesu transformacji gospodarczej, promocję działań na rzecz
demokratyzacji, rozwoju społeczeństw obywatelskich i ochrony praw człowieka na świecie etc. Oferty należy
składać do 21 listopada 2014. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/.
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki: Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2015.
Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki na rok 2015 i zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej
Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 Warszawa lub przesyłać na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki
Departament Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego). Termin składania
ofert upływa 24 listopada 2014 roku. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/.
Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015. Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska ogłosiła Programy MKiDN na rok 2015. Wnioski można składać poprzez
portal systemu EBOI. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2015:
obserwatorium kultury, wydarzenia artystyczne (muzyka, teatr i taniec, film), dziedzictwo kulturowe (ochrona
zabytków archeologicznych, kultura ludowa i tradycyjna, ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, ochrona
zabytków), pPromocja literatury i czytelnictwa (literatura, partnerstwo publiczno-społeczne). Nabór wniosków
do priorytetu "Ochrona zabytków" trwa do 31 października, pozostałych - do 30 listopada 2014. Źródło oraz
szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/.
Konkurs MSZ: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs
na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” Celem zadania
publicznego jest realizacja projektów w dziedzinie wybranych zadań z obszaru współpracy z Polonią i Polakami
za granicą odpowiadających obszarom i zadaniom wskazanym w pkt. 2.1. Regulaminu konkursu. Nieprzekraczalny
termin składania wniosków upływa 4 grudnia 2014 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/.
Program „Razem bezpieczniej”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informujemy, że w rezerwie celowej budżetu
państwa na rok 2015 na realizację programu „Razem bezpieczniej” wzorem lat poprzednich, zostały zabezpieczone
środki w wysokości 3.000.000. Termin przekazania propozycji projektów lokalnych do dofinansowania
(maksymalnie 7 z województwa), upływa 15 grudnia 2014 roku. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/.
Fundusz Współpracy Dwustronnej: II nabór w programie dotyczącym zdrowia. Ministerstwo Zdrowia - Operator
Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ogłosiło II nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu
Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem
inicjatywy jest rozwój współpracy i ułatwienie tworzenia partnerskich sieci, umożliwiających przekazywanie wiedzy,
doświadczeń, technologii i najlepszych praktyk między beneficjentami a podmiotami z Państw-Darczyńców:
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Uprawnionymi do składania wniosków są polskie podmioty publiczne i prywatne,
a także organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym: podmioty
prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich
organy założycielskie, w tym podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe
świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych; instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze
ochrony zdrowia; uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą
w zakresie nauk medycznych; domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty
założycielskie; organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia. Nabór projektów FWD
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do programu odbywa się w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 28 listopada 2014 r. lub zakontraktowania całej
dostępnej alokacji. Więcej.

Konkursy oraz Programy Unijne
Konkurs UE: Promowanie udziału prywatnych oszczędności w emeryturach. Dyrekcja Generalna Komisji
Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego prowadzi do 23 grudnia 2014 nabór
wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących promowania udziału prywatnych oszczędności w emeryturach.
Nabór prowadzony jest w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).
Informacje dostępne są w języku angielskim. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/.
Konkurs grantowy Komisji Europejskiej w ramach programu „Sprawiedliwość 2014-2020”. W 2013 roku dobiegł
końca program Komisji Europejskiej pn. „Drug Prevention and Information”. W nowej perspektywie finansowej
na lata 2014-2020 program ten nie będzie kontynuowany, jednak część jego priorytetów została włączona
do programu „Sprawiedliwość 2014-2020”. Komisja Europejska przedłużyła termin składania wniosków
projektowych w ramach konkursu grantowego programu „Sprawiedliwość” do 20 stycznia 2015 r. Projekty
składane w ramach konkursu powinny uzupełniać działania Unii Europejskiej w zakresie polityk antynarkotykowych.
Propozycje duplikujące realizowane już inicjatywy nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Obszary
priorytetowe w ramach tego konkursu są następujące: Nowe substancje psychoaktywne, rehabilitacja, najlepsze
praktyki, współpraca ze społeczeństwem obywatelskim. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/.

Fundacje Bankowe
Bank Zachodni WBK należący do Grupy Santander ogłasza konkurs grantowy „Masz dobry pomysł, chcesz coś
zmienić, poprawić, zorganizować? Teraz możesz działać! Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizować.
Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoje osiedle, wieś, park,
plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz... Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej! Możliwe obszary
wsparcia m.in.: zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, zwiększenie zaangażowania
społecznego w kulturę i sztukę, ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, upamiętnienie
i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko, ochrona środowiska naturalnego,
budowa wspólnot międzypokoleniowych. Pomysł można zgłaszać od 22 września do 23 listopada 2014 roku
poprzez aplikację internetową dostępną na stronie www.fundacja.bzwbk.pl. Ogłoszenie zwycięzców, którzy
w ocenie specjalnie powołanej Kapituły Konkursu opracowali najlepsze projekty i otrzymają dofinansowanie w
postaci grantu, odbędzie się 15 grudnia 2014 roku. Szczegóły:
http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html.
Fundacja BRE Banku – „Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy przede
wszystkim wspierać działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz
wyrównywaniu szans. Inwestujemy w naukę, nie zapominając o potrzebach osób pokrzywdzonych przez los.
Wspieramy finansowo i rzeczowo konkretne projekty, ale także, w ramach prowadzonej współpracy,
wyspecjalizowane organizacje społeczne”- Henryk Okrzeja, Prezes Zarządu Fundacji BRE Banku. Szczegółowe zasady
wsparcia przez Fundacje BRE Bank pod adresem: http://brebank.pl.
Fundacja im. dr. M. Kantona. Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest
w działalności charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań
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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, 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.

Pozostali Grantodawcy
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. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). W ramach programu
o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi
podmiotami: z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, z Państw Darczyńców (Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś,
Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi. Dotacje można uzyskać na: projekty
tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną. Wnioski na projekty tematyczne przyjmowane
są w terminach: od 1 września do 15 października 2013, od 1 marca do 15 kwietnia 2014 oraz od 1 września do 15
października 2014. Wnioski na projekty systemowe składać można od 16 października do 15 listopada 2013.
Wnioski na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco, począwszy
od 1 września 2013 do 1 grudnia 2015 (przygotowanie projektów partnerskich) oraz od 3 lutego 2014 do 1 grudnia
2015. Szczegółowe informacje: http://www.ngofund.org.pl/.
Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę
krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli
Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania:
1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje), 2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje,
publikacje, badania), 3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie), 4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy
edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci), 5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które
znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy), 6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).
Terminy składania wniosków: 1 grudnia 2014. Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/.
Program Pajacyk - PAH Polska Akcja Humanitarna. Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci w szkołach,
który prowadzi Polska Akcja Humanitarna. Celem Programu Pajacyk jest wyrównanie szans dzieci pochodzących
ze środowisk zagrożonych. W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na
dożywianie dzieci. Kto może starać się o dofinansowanie: szkoły podstawowe, gimnazja, samodzielne świetlice.
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Dofinansowywane działania: ciepły posiłek, który ma być pierwszym ogniwem działań na rzecz równych szans
edukacyjnych uczniów, niezależnie od ich sytuacji rodzinnej. Termin składania wniosków: 10 lipca 2014 r. (wnioski
o dożywianie na cały rok), 10 grudnia 2014 r. (wnioski o dożywianie na drugi semestr). Więcej informacji:
http://www.pah.org.pl/.
Inicjatywy obywatelskie dla środowiska. Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają
pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków
finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami mogą być osoby
fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe
fundacje. Na budżet programu przewidziano 5 mln zł, a inwestycje będzie można realizować przez kolejne lata – od
2015 do 2017 roku. Fundusze będą mogły być przeznaczone m.in. na rozwój parków miejskich, rekultywację
obszarów zniszczonych przez człowieka, budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej itp. Termin
naboru wniosków od 7 listopada do 31 stycznia 2015 roku. Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/.
Granty na projekty rzecznicze w programie "Biblioteki Publiczne 2020". Trwa nabór wniosków
do międzynarodowego konkursu grantowego na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, będącego elementem
programu „Biblioteki Publiczne 2020”. Program realizuje holenderska organizacja Stichting Lezen & Schrijven (ang.
Reading and Writing Foundation / Fundacja na rzecz Czytania i Pisania) we współpracy z Fundacją Billa i Melindy
Gatesów, prowadzącą ogólnoświatową inicjatywę Global Libraries, której częścią jest Program Rozwoju Bibliotek.
O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się same biblioteki publiczne, branżowe organizacje
bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi,
działające na terenie jednego lub kilku spośród 28 państw Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe można uzyskać
na nowe projekty lub na już realizowane inicjatywy odpowiadające celom konkursu. Nabór zgłoszeń potrwa
do 1 czerwca 2015 roku. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.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/.
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
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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.
Fundacja Batorego „Dla Białorusi / Для Беларусі”. Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich,
służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.
Udzielamy dotacji na przedsięwzięcia dotyczące: 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. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy. Źródło:
http://www.batory.org.pl/.
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