Konkursy i dotacje
grudzień 2015
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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Celem strategicznym RPO WD jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności
przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego
i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty
poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej
ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej
oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym. Znajdź finansowanie:
http://rpo.dolnyslask.pl/.

Konkursy – Gmina Wrocław
1. ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA, NA TERENIE
WROCŁAWIA. Termin składania ofert 08.01.2016 r.
2. SZKOLENIE W PIŁCE NOŻNEJ NA TERENIE WROCŁAWIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU. Termin składania ofert
08.01.2016 r.
3. SZKOLENIE W BOKSIE W 2016 ROKU. Termin składania ofert 08.01.2016 r.
4. POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI
KRYZYSOWEJ. Termin składania ofert 12.01.2016 r.
5. ORGANIZACJA I PROWADZENIE TRZECH PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WE WROCŁAWIU W
LATACH 2016-2017. Termin składania ofert 14.01.2016 r.
6. PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZIN
ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH I NIEZAWODOWYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA,
ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE WROCŁAWIA. Termin składania ofert 19.01.2016 r.
Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

Konkursy – Ministerialne
Ogłoszenie o konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2016! Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków
krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Od 1 grudnia 2015 do 7 stycznia 2016 będzie trwał
nabór wniosków w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo. Szczegóły: http://www.pozytek.gov.pl/.
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Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim
Wschodzie 2016”. Celem zadania publicznego jest: Wyłonienie najlepszych projektów humanitarnych na realizację
zadania publicznego na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych i/lub uchodźców oraz ludności lokalnej w Jordanii,
Libanie oraz Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu w 2016 r. Oferty należy składać do 15 stycznia 2016 r.
Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888187.html.
Ogłoszenie o konkursie Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza
konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.14 „Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia
i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych”
w ramach II Osi Priorytetowej: "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin naboru wniosków: od 25 stycznia do 1 lutego 2016 r.
Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1889188.html.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „Maluch – edycja 2016”. Program
„MALUCH” realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane,
w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Termin składania ofert:
moduł 1 – do dnia 1 lutego 2016 r.; moduł 2 – do dnia 12 stycznia 2016 r.; moduł 3 – do dnia 1 lutego 2016 r.
Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888763.html.
Konkurs w PO WER: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs nr POWR.02.18.00-IP.05-00-001/15
w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wnioski
o dofinansowanie przyjmowane od 1 do 29 lutego 2016 r. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888338.html.
Konkurs w PO WER: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER (IOK) – ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-003/16 pn.
Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych. Wnioski
przyjmowane będą od 19 stycznia do 29 lutego 2016 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy. Projekty muszą
być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową. Źródło oraz
szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888337.html.

Programy UE
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa,
ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do
organizacji pozarządowych. Szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/.
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) ogłosiła konkurs projektów w ramach działania
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2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. i potrwa do 29 stycznia
2016 r. Szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/.
Konkurs w Programie Polska - Saksonia: 4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Wspólny
Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia 2014-2020 w IV osi priorytetowej Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Wnioski
należy składać w terminie od 4 stycznia do 1 marca 2016 r. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888804.html.

Inni Grantodawcy
Centrum OPUS zaprasza do wzięcia udziału w konkursie przygotowanym pod egidą Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tegorocznej edycji Lokalnych Inicjatyw Ekologicznych
Centrum OPUS przyzna ok. 20 grantów w wysokości od 5.000 zł do 20.000 zł. Celem konkursu jest poprawa stanu
środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Lokalna inicjatywa ekologiczna jest więc
zespołem spójnych, zaplanowanych działań służących pobudzaniu aktywności społeczności lokalnych dla
zrównoważonego rozwoju. Źródłem inicjatywy są społeczności lokalne. Okres składania wniosków: 8 stycznia
2016r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888203.html.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany
Młodzieży - ogłosiła nabór wniosków na 2016 rok. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak
wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.
Wnioski można składać do 8 stycznia 2016 r. Szczegóły: http://www.plf.org.pl/.
II nabór wniosków do programu Chrzest966 Promesa 2016. W związku z dużym zainteresowaniem programem
dotacyjnym Chrzest966, Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór do programu. Celem strategicznym programu
jest zwiększenie świadomości Polaków w całym kraju na temat roli i znaczenia Chrztu 966 roku jako jednego
z najważniejszych wydarzeń w naszej historii oraz jego wpływu na kształt współczesnej Polski. Nabór wniosków
trwa do 13 stycznia 2016. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1887148.html.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdź finansowanie:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/.

Fundacje Bankowe
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

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

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.
Przygotowała:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19 III piętro, pok. 409 53-677 Wrocław, tel. (71)
793 23 24, e-mail: dfop@dfop.org.pl, www.dfop.org.pl.
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