
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Konkursy i dotacje  
Grudzień 2016 

 
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. Więcej informacji. 
 
Przeglądaj i wyszukuj ogłoszone nabory wniosków: http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-ogloszenia-i-
wyniki-naborow-wnioskow/.  
 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 
 
PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia 
społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie 
bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami.  
W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, 
dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach 
Operacyjnych. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej  
i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego.  
 
Przeglądaj i wyszukuj ogłoszone nabory wniosków: http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/  
 

Konkursy – Gmina Wrocław 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych pn. 

 PILOTAŻOWY PROGRAM NA RZECZ ROMÓW RUMUŃSKICH - MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA – II ETAP. Termin 
składania ofert 29.12.2016. 

 PROGRAM VOLLEYMANIA W 2017 ROKU. Termin składania ofert 30.12.2016. 

 POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI 
KRYZYSOWEJ. Termin składania ofert 05.01.2017. 

 MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO W 2017 ROKU. Termin składania ofert 09.01.2017. 
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 SZKOLENIE W PIŁCE NOŻNEJ I PIŁCE RĘCZNEJ W I PÓŁROCZU W 2017 ROKU. Termin składania ofert 
09.01.2017. 

 SZKOLENIE W BOKSIE W 2017 ROKU. Termin składania ofert 09.01.2017. 

 „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”.  Termin składania ofert 09.01.2017. 

 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO WE WROCŁAWIU. 
Termin składania ofert 12.01.2017. 

 PRZYGOTOWANIE I WSPÓŁORGANIZACJA ZAWODÓW W RAMACH ŚWIATOWYCH IGRZYSK SPORTOWYCH – 
THE WORLD GAMES 2017. Termin składania ofert 23.01.2017. 

Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/otwarte-konkursy-ofert/.  
 
 

Konkursy – Ministerialne 
 
Trwa konkurs ASOS - edycja 2017. Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego 
Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ofertę należy wypełnić w języku polskim  
i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00. Źródło 
oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2006207.html.  
 
Konkurs w programie „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej 
skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. 
Oferty należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 16 stycznia 2017 r. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2008786.html.  
 
Konkursy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 Programy z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej. Promocja kultury polskiej za granicą 2018 
– Promesa – do 31.01.2017 r.  (http://www.mkidn.gov.pl/) 

 Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego. Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów 
miejsc pamięci – do 31.01.2017 r. (http://www.mkidn.gov.pl/) 

 Program z zakresu dziedzictwa kulturowego. Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi 
upamiętnieniami w kraju – do 31.01.2017 r. (http://www.mkidn.gov.pl/) 

 Inne programy. Kultura cyfrowa – do 31.01.2017 r. (http://www.mkidn.gov.pl/) 
 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu 
bezdomności”. Kwota 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł. 
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 27 
stycznia 2017 r. Szczegóły: http://www.mpips.gov.pl/. 
 

Programy UE 
 
Nagrody W Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego. Przyznawana każdego roku nagroda wyróżnia godne 
naśladowania inicjatywy i umiejętności w zakresie konserwacji i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego. 
Nagroda jest formą publicznego uznania dla osób i/lub organizacji działających w obszarze konserwacji  
i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego (architektury i związanego z nią dziedzictwa ruchomego, 

http://bip.um.wroc.pl/otwarte-konkursy-ofert/1/25
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2006207.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2008786.html
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161220_regulamin_Promocja_kultury_polskiej_za_granica_2018-Promesa.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161220_regulamin_Promocja_kultury_polskiej_za_granica_2018-Promesa.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161220_regulamin_Wspieranie_opieki_nad_miejscami_pamieci_i_trwalymi_upamietnieniami_w_kraju_2017.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2017/dokumenty/20161220_regulamin_Kultura_cyfrowa_2017.pdf
http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2017/%23akapit2
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archeologii, krajobrazu kulturowego). Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego została 
ustanowiona przez Komisję Europejską w 2002 r. jako element realizacji programu Kultura 2000. Europa Nostra, 
paneuropejska federacja na rzecz dziedzictwa kulturowego, została ustanowiona organizacją odpowiedzialną  
za wdrażanie tego programu. Szczegóły: http://www.eurodesk.pl/granty/. 
 

Inni Grantodawcy 
 
Granty na innowacje społeczne – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.  Fundacja „Merkury” 
wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów  
na działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. Wnioski można 
składać do 28 lutego 2017 r. lub do wyczerpania środków. Źródło oraz szczegóły: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2008193.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 
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.  

http://www.eurodesk.pl/granty/nagrody-w-dziedzinie-dziedzictwa-kulturowego
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2008193.html
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/
http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/
http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html
mailto:dfop@dfop.org.pl
http://www.dfop.org.pl/

