Konkursy i dotacje 2/kwiecień 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

Konkursy – Gmina Wrocław
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Realizacja zadań w ramach
projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych zewnętrznych instrumentów finansowych
w roku 2015 – II edycja. Celem jest realizacja zadań publicznych zgodnych z zapisami Uchwały nr LXII/1584/14 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 4 września 2014 r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w roku 2015 oraz Uchwały nr XLII/981/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 20132017 , Dokumentów Programowych i przyjętą strategią rozwoju Wrocławia, na podstawie przyjętych dokumentów:
„Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 plus”, „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok
2015. Termin składania ofert do 15 kwietnia 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Festiwal Romski 2015. Celem
realizacji zadania: 1. Organizacja i przeprowadzenie festiwalu muzyki romskiej we Wrocławiu w formie koncertu
zespołów prezentujących kulturę romską; 2. Wzmacnianie tożsamości kulturowej i kultywowanie tradycji romskiej;
3. Aktywizacja wrocławskich Romów do udziału w życiu społecznym Miasta. Termin składania ofert do dnia
15 kwietnia 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Wsparcie techniczne, prace
adaptacyjne oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby prowadzenia klubu środowiskowego w rejonie OłbinPlac Bema-ul. Prusa we Wrocławiu. Celem realizacji zadania jest:
1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wykonanie koniecznych prac adaptacyjnych i remontowych,
obejmujących przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń w lokalu do uruchomienia i prowadzenia klubu
środowiskowego zlokalizowanego w rejonie Ołbin- plac Bema – ul. Prusa oraz jego prowadzenie w tym rejonie.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczące j się we Wrocławiu w czasie wolnym
od zajęć szkolnych wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień.
3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży: rozwijania zainteresowań, kreatywności, zabawy, zajęcia sportowe oraz
uczenia się właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
4. Pomoc w nauce.
5. Wspieranie rodziców/opiekunów w wychowywaniu dzieci i młodzieży.
Termin składania ofert do dnia 17 kwietnia 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie i utrzymanie
zabytkowej linii tramwajowej we Wrocławiu w 2015 roku. Celem realizacji zadania jest: wzbogacenie oferty
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turystycznej Wrocławia, wzbogacenie infrastruktury technicznej poprzez wprowadzenie dodatkowego środka
transportu, ochrona taboru komunikacji miejskiej. Termin składania ofert do dnia 20 kwietnia 2015 roku. Szczegóły:
http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Szkolenie w piłce nożnej
i hokeju na trawie na terenie Wrocławia w 2015 roku. Celem realizacji zadania jest podniesienie poziomu
wyszkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej i hokeju na trawie umożliwiające przejście do grup o wyższym
poziomie sportowym. Termin składania ofert do dnia 22 kwietnia 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Wrocław Industrial Festival”
w 2015 roku. Celem realizacji zadania jest prezentacja sztuki niekomercyjnej poprzez organizację audiowizualnych
koncertów multimedialnych z nurtu m.in. industrial, elektro i art punk oraz promocja i konfrontacja artystów
z różnych środowisk. Termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Święto Wrocławskiego
Rowerzysty w 2015 roku. Celem realizacji zadania jest:
- zwiększenie społecznego poparcia dla komunikacji rowerowej i proekolognicznych środków transportu,
- wzrost świadomości ekologicznej w zakresie komunikacji rowerowej,
- popularyzacja komunikacji rowerowej,
- pokazanie pozytywnego oblicza ruchu rowerowego.
Termin składania ofert do dnia 29 kwietnia 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Aktywizacja Wyspy Słodowej
i Wyspy Piaskowej 2015. Celem realizacji zadania jest aktywizacja mieszkańców Wrocławia oraz uatrakcyjnienie
Wyspy Słodowej i Wyspy Piaskowej poprzez działania plenerowe organizowane w ramach projektu „Wyspa na
Weekend". Termin składania ofert do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

Konkursy – Urząd Marszałkowski
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury fizycznej w 2015r. Celem realizacji zadania jest rozwój społeczno-ekonomiczny województwa
dolnośląskiego, zaspokajanie potrzeb i poprawa warunków oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu,
a w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym, zapewnieni e edukacji zdrowotnej, przede wszystkim
dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie czasu
wolnego. Rodzaj zadań z zakresu kultury fizycznej:
 organizacja międzynarodowej imprezy ranki mistrzowskiej w sportach siłowych w kategorii junior.
Termin składania ofert do 4 maja 2015r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.

Konkursy – Ministerialne
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015r. Termin składania wniosków w zależności od
programu. Wydarzenia artystyczne (Muzyka, Teatr i Taniec, Film, Promocja kultury polskiej za granicą, Sztuki
wizualne); Kolekcje (Zamówienia kompozytorskie, Narodowe kolekcje sztuki w spółczesnej, Regionalne kolekcje
sztuki współczesnej, Kolekcje muzealne); Promocja literatury i czytelnictwa (Literatura, Czasopisma, Promocja
czytelnictwa, Partnerstwo publiczno-społeczne); Edukacja (Edukacja kulturalna, Edukacja artystyczna, Edukacja
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medialna i informacyjna); Obserwatorium kultury; Promesa MKiDN; Dziedzictwo kulturowe (Ochrona zabytków,
Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa i tradycyjna, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Ochrona
zabytków archeologicznych, Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, Miejsca Pamięci Narodowej); Rozwój
infrastruktury kultury (Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Infrastruktura domów
kultury). Szczegóły: http://www.mkidn.gov.pl/.
Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych „Pomoc humanitarna 2015”. Celem zadania jest: realizacja działań
humanitarnych na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie oraz na rzecz uchodźców syryjskich
przebywających na terytorium Libanu i Jordanu. Oferty należy składać do 22 kwietnia 2015. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1510312.html.
Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Wolontariat harcerski".
Celem konkursu jest wybór najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy przeprowadzą szkolenia dla
instruktorów harcerskich – wolontariuszy zaangażowanych w pracę z drużynami i gromadami zuchowymi zgodnie
z założeniami metody harcerskiej, w tym szkolenia uwzględniające pracę z dziećmi i młodzieżą ze specj alnymi
potrzebami edukacyjnymi. Termin składania ofert: 29 kwietnia 2015 r. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1625450.html.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym
konkursie ofert „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych
ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom.
Programy te mogą dotyczyć jednego lub więcej uzdolnień spośród wymienionych w § 1 ust. 3 regulaminu konkursu.
Zastrzega się również możliwość wyboru tylko jednej oferty działań wspierających wszystkie lub większość
uzdolnień. Nabór ofert trwa do 27 kwietnia 2015 r. Źródło oraz szczegóły: http://bip.men.gov.pl/.
Minister Zdrowia, Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno-epidemiologicznych, ogłosiło III nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania
wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw -Darczyńców
(Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu
PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Nabór potrwa
do 30 czerwca 2015. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1625757.html.

Inni Grantodawcy
Google dla Organizacji Non-profit już w Polsce! Program Google dla Organizacji Non-profit daje organizacjom
takim, jak Twoja bezpłatny dostęp do narzędzi Google, w tym do Gmaila, Kalendarza i Google Ad Grants. Dzięki
temu możesz łatwiej docierać do nowych ofiarodawców i wolontariuszy, zwiększyć skuteczność swoich działań
i informować o realizowanych inicjatywach. W programie dostępne są: Ad Grants, czyli grant w wysokości $10,000
do wykorzystania na reklamę organizacji przy użyciu Google AdWords, YouTube for Nonprofits, czyli dodatkowe
funkcjonalności usługi YouTube, Google Apps oferuje narzędzia dla organizacji – od e-maila po dokumenty – które
zmniejszają koszty pracy i ułatwiają współpracę. Każdy z tych produktów oferuje nowe możliwości promowania
swojej pracy, a także ułatwia i usprawnia współpracę przy wykorzystaniu usług Google. Aby dołączyć do programu
Google dla Organizacji Non-profit należy złożyć wniosek na stronie Google dla Organizacji Non-profit (upewnijcie
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się, że macie założone konto Google dla organizacji). Po przejściu przez proces kwalifikacji, będziec ie mogli
skorzystać z oferty dostępnej w programie za pomocą konta Google organizacji. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1350879.html.
Dla Białorusi / Для Беларусі – Fundacja Batorego. Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich,
służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.
Udzielane są dotacje na przedsięwzięcia dotyczące: pobudzania aktywności obywatelski ej, 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.
Szczegóły: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi .
Pożyczki dla gmin i powiatów. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosiła nabór wniosków do XIV
edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. W ramach programu gminy i powiaty mogą ubiegać się o pożyczki
na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych z zakresu: budowy dróg, zaopatrzenia wsi w wodę, zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania ścieków, oświaty oraz zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Nabór wniosków do XIV edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego potrwa od 1 do 20 kwietnia br.
Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1509245.html.
Konkurs Fundacji EY na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - "30 Maja - Świętujemy Razem". W celu
promowania idei rodzicielstwa zastępczego, integracji środowiska opiekunów zastępczych oraz odpowiedzi
na potrzeby zgłaszane przez nich po raz jedenasty Fundacji EY organizuje ogólnopolski konkurs na projekty
obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Do udziału w konkursie zapraszamy wszelkie formy rodzinnej pieczy
zastępczej, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Wymagane dokumenty należy złożyć do 22 kwietnia
2015 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1510450.html.
Startuje Konkurs „Dyplom z marzeń”. Ruszyła kolejna edycja konkursu „Dyplom z marzeń”, adresowanego do
pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, o udział w Programie Stypendiów Pomostowych. Jeśli
chcesz wspierać najzdolniejszych maturzystów ze wsi oraz małych miast i spełnić ich marzenia o studiowaniu, zgłoś
się do konkursu! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2015 roku. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1509080.html.
Ruszyła II edycja programu grantowego "mPotęga". Łamigłówki, warsztaty, gry planszowe, blogi edukacyjne,
quizy, filmiki, gry terenowe i wiele innych – tak 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” . O granty mogą ubiegać się m.in.: szkoły, uczelnie
wyższe, biblioteki, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, chcące w interesujący i nieszablonowy sposób
promować naukę matematyki. Termin nadsyłania wniosków - 11 maja 2015 r. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1462696.html.
V edycja konkursu Pozytywnie Otwarci. Open'er, OFF Festiwal, Jarocin, Woodstock - lista masowych imprez
muzycznych, które co roku odbywają się w Polsce, jest długa. Dzięki programom edukacyjnym, które zostaną
zrealizowane w ramach ruszającej właśnie piątej edycji konkursu Pozytywnie Otwarci, udział w tych wydarzeniach
ma stać się bezpieczniejszy. V edycja konkursu Pozytywnie Otwarci skierowanego do organizacji pozarządowych,
organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia działających na rzecz profilaktyki HIV/AIDS
oraz osób żyjących z HIV potrwa do 26 czerwca 2015 roku. Do wygrania są granty finansowe na kwotę do 20 tys.
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złotych na wdrożenie najciekawszych projektów działań edukacyjnych. Konkurs potrwa do 26 czerwca 2015. Źródło
oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1510304.html.
Konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie. Program RITA - Przemiany w regionie jest
przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla
Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy
Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział
w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynko wej oraz
społeczeństwa obywatelskiego. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja,
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać
zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół
i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów. Harmonogram składania
wniosków w 2015 roku: edycja wiosenna - 16 marca 2015, edycja jesienna - 15 października 2015. Szczegóły:
www.rita.edudemo.org.pl.
Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”. Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” jest kontynuacją działań
podjętych przez Fundację PZU i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w roku 2014. W roku 2015 pragniemy
zachęcić organizacje pozarządowe i samorządy lokalne do nawiązania partnerskiej współpracy, która zaowocuje
wsparciem działań wolontariackich całych rodzin w lokalnych środowiskach. Zachęcamy do stw orzenia koalicji
na rzecz rozwoju wolontariatu rodzinnego, w którą włączą się przedstawiciele organizacji pozarządowej
i samorządu lokalnego. Oficjalne ogłoszenie programu grantowego już 2 marca 2015 r. Szczegóły:
http://wolontariatrodzinny.pl/o-programie.
Fundacja PZU – Konkursy. Konkursy dotacyjne to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji
pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami naszej działalności i z zakresem określonym
regulaminami poszczególnych konkursów. Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne:
 „Z PZU po lekcjach” (Termin składania wniosków 10.07.2015r.)
 „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” (Termin składania wniosków 06.05.2015r.)
 „PZU z kulturą” (Termin składania wniosków 10.04.2015r.)
Zgodnie z procedurami konkursowymi, spośród wniosków, które wpływają do biura Fundacji PZU po wstępnej
weryfikacji, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, z których wybierane są naj ciekawsze
projekty. Ich autorami są przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, a więc osoby najlepiej znające
lokalne problemy, a fakt dostrzegania tych potrzeb gwarantuje właściwą realizację projektu. Przyznane dotacje
wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które swoją działalnością pomagają rozwiązywać
problemy społeczne i bariery lokalne. Szczegóły: http://fundacjapzu.pl/275.html.
Fundacja Batorego – Obywatele dla Demokracji - Współpraca Dwustronna. Wzmocnienie stosunków
dwustronnych między Polską (czyli Państwem-Beneficjentem) a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią (czyli
Państwami-Darczyńcami) jest jednym z ważnych celów Funduszy EOG. Partnerska współpraca dwustronna
i wykorzystanie przez polskie organizacje doświadczeń i rozwiązań sprawdzonych przez organizacje i instytucje
z Państw-Darczyńców może przyczynić się do osiągnięcia lepszych rezultatów realizowanych projektów. Wnioski na
rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco od 3 lutego 2014 do 1 grudnia
2015. Szczegóły: http://www.ngofund.org.pl/wspolpraca-dwustronna/.

Fundacje Bankowe
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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 obejmuj ą 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, 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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